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T A F L E N

Y GRADDAU CARENTÍYDD A CHYFATHRACH,

GWAHARDDEDIG VN YR YSGRYTHVU. AC WRTH EIN CYFREITHIAU
NI>rN'AU, I NEB BRIODI YNDDY.NT.

Kid oes i Fali 6î<fi

1 Tpi Nain,

2 •í-' Gnraig ei Daid,

3 Nain ei Wraig.

4 Chwaer ci Dad,

5 Chwaer ei Fam,
6 Gwraig Brawd el Dad.

7 Gwraig Brawd el Fam,
8 Chwaer Tad ei 'W'raig,

9 Chwaer Jram ei Wraig.

10 Fi Fam,
11 Ei Lysfam,

12 Slam ei Wraig.

13 Ei Ferch,

H Jlerch ei Wraig,

15 Gwraig ei Fab.

16 Ei aiwaer,

17 Chwacr ei Wraig,

18 Gwraig ei Frawd.

19 Slerch ei Fab,

20 Slerch ei Feroh,

21 Gwriig Mab ei Fab.

22 Gwraig 5Iab oi Ferch,

23 JíerchSIab oi Wraig,

24 Jlerch Merch ci Wraig.

25 Morch ei Frawd,

26 îlerch ei Chwacr,

27 Gwraig Mab ei Frawd.

S Gwraig Mab ei Chwaer,

Jy Merch Brawd ei Wraig,
30 Mcrch Chwaer ei Wraig.

Kid oes i Ferch bri'odi

1 T7I Thald,

2 -C^ Gwr el Nain,

3 Taid oi GwT.

4 Brawd ei Thad,

5 Brawd ei Mam,
6 GwT Chwaer ei Thad.

7 Gwr Chwaer ei Mam,
8 Brawd Tad ei Gwr,
9 Brawd Jlam ei Gwr.

10 Ei •riiid,

11 Ei Llysdad.

12 Tad ci GwT.

13 Ei Mab,
14 MabeiG%vr,

.15 G5VT ci Merch.

lè-Ei Brawd,

17 Brad ei Gwr,

18 Gj ei Cliwaer.

19 Mab ei Mab,

20 3Iab ei Jlcrch,

21 Gwr 31ercb ei Mab.

22 GwT Jlerch ei Merch,

23 Mab Jfab ei Gwr,

24 Jfab 3fercli ei Gwr.

25 Mab ei Brawd,

26 Mab ei Chwaer,

27 Gwr Mcreh ei Briwd.

28 GwT Merch ci Chwacr,

29 Mab Brawd ei G\rr,

.30 Mab Chwaer el Gwr.

TERFYN.





BANNAÜ Y LLYFE HWN.

T Rhagtmadrodd.
Am AVasanaeth jt Eglwys.

Ani Seremoniau, pabam y diddym-

mwTd rhai, ac y cedwir eraill.

Y Drefn pa wedd y gosodir dar-

llain y FsýfýT.^ 'C^

^

T Drefn pweddíy gosodir 'dar-

Uain y rhA aj^ljOgt«¥9g»ythyr

Lân. \ '\
Taflennau o'rLliHüaur Psí^mau
prtod. *-, --_,»^ »..j

T Calendar, gyd â Thaflen y Llith.-

iau. ^ -,-, >,

Taflennau a Threfnau yGwjliau a'r

Ymprydiau trwy'r hoU fuCTdd-
'

yn. >.,

Taflen i gael Dydd Pasg hyd'y^

flwyddyn 1899 gyfrifedig.

Taflen arall i'r unrhyw.
Taflen o'r Gwj-liau symmudol, dros

ddeug mlynedd a deugain.

Taflen o'r unrhyw, yn ol yr amryw
ddyddiau y geiU y Pasg ddig-

wydd arnynt.

Taflen i gael Dydd Pasg o'rFlwydd-

yn 19W hyd y Flwyddyn 2199

gj'frifedig.

Tair Taflen Gyffredin i gael y Llyth-

yren Sul a Lleoedd y Prifiau yn
y Calendar.

Trefn y Weddi Foreol.

Trefn y Weddi Brydnhawnol.
Credo Sant Athanasius.

Y Litani.

Gjyeddiau a Dîolchiadau aramryw
achosion.

T Colectau, yrEpistolau.a'r Efang-

ylau, a arferir trwy'r Flwydd-
yn.

Trefn Gweinyddiad Swpper yr Ar-

,^l«ydd, neu y.'Cymraun Ben-

.- digaid. /
Gweinyddiatì" ^edy'dd 'Cyhoedd

Plant bychäîn.'fîfr arfer yn yr

Eglwys. r/ .^'' /
Gweinyddisd «edy/Äd Neillduol

Plant m?wn,^ai^artref.

Gweinyddiad Bedydd y rhai a fo

mewn Oedran,addfedach.

'*r Caycisp. '

Tréfn Coqffirniasiwn.

ffuîí^GWeiH/ddiad Prîodas.

T Dr> ' yniweled â'r Claf.

C^imun y Claf.

Tjfefn Claddedigaeth y Marw.
Dí'olwch Gwragedd ar ol esgor

Plant

Y Comminasiwn, neu Gyhoedd-

iad Dîgofaint a Bamedigaeth-

au Duw yn erbyn Pechadur-

iaid.

Y Psallwyr, neu Psalman Da-
fydd.

Pfurfiau o Weddi i'w harfer ar y
MÔr.

Ffurf a DuU gwneuthur, urddo, a

chyssegru Esgobion, Ofi'eiriaid a

Dîaconiaid.

Ffurf Gweddi i'r TJgeinfed o Fe-

hefin.

T XXX/X Erthyglau Crefydd,

a'u Taflen.



Y RIIAGYMADRODD.

DOBTHI.NEB Ealwys Loerr,
er pan gjntsd y Uimiwyd iddi

UtUTgl Gyh<xdd, fdoedd, cadw cyf-
rwng Y íldau eitt^, n» byddal r
gth I »Tthi.d, na rhý hyblyg 1 odd-
et, ryfnewid arni. Canya megia o'r

luill du y mac [*rawf athredig yn
dangoa, dyfu o imrywlol anghym-
mwysderao, lIeyoytnewidi»T<l heb
fod anghenraid egluj yn peri y pi'th-

ta trwy bwyU da a sefydlasid; a'r

rhai bynny gan mwyaf yn amlach,
a dwyí^ach nâ'r drygau a amcaiiwyd
en diwygio Irwy y cyfryw newid-
!»d : felly, or tu aráli, yn gymmaint
a ìx>d Ffurfíau gosod^ig o Wasan-
aeth Duw, a'r Defodau, a r Sí-remon-
i»u gostdedlg l'w barfer ynddo, yn
betfaau rheoymol, a newidiadwy, ao
a gTflfesir eu bod feliy ; rheswm yw
eu newid a'u hail weddu ar ddwys a
phwygfawT ystyr, yn ol ag y bo am-
ryw angen yr amserowld a r achlys-
arau yn íofyn, modd y gwelo Gwi
Awdurdod o amser bwygilydd fod

fn rheidiol neu yn fuddloL Fel hyn
7 gwelwn ganiattAu o'r Eglwys yn
ffheymaBÌad amrywlol Dywysí/glon
o go&dwTÌaeth bendigedig, er am-
aer y üiwygiad, ar iawn a dwy*
ystyriau yn el chymmell I hynny,
wneuthur y eyfiyw newidiadau
mewB rhyw bethau ag a famwyd yn
eu priod amseroedd yn gymmwys ;

eithr fel y bu yn wastad fâfadwy yr
hoU Hanîiaa cyfannol a hanfodol o
honl yn un hyd heddyw (yn gystal
yn y defnyddiau pennaf ag yn ei

Uuniaethiad a'i threfn) ao y aafant
etto yn gadiUTi »c yn ddiysgog, er
yr hoU anturiau ofer, a rliuthrau
rhychwyUt a wna«l l'w herbyn gan
rai anwastad, a ddangosasant bob
amser ychwaneg o acrcli l'w hewyll-
ye a'u helw neiuduol, nag l'r ddyled
«ydd amynt l'r cySrlliL

Trwy ba foddion annddaa, ac I

b« ddibenlon drwg, y dacth bwrw
heibio arfor y Liturgl ler ei bod yn
orchymynedig trwy Gyfreithiau'r
Deymad, y cyfryw na ddiddj"mwyd
erioed ctt'ji drós amaeroedd y dl-
weddar gythrwfl annedwydd, rh
hygpys yw i'r byd, »o nid oes gen-Tn ewyllys yma i'w hadgoffâu.
aithr pan. ar ddedwydd Adfenad

e! Fawrhydl, yr o«dd tebygol, ym
mhlith pethau er«iU, y dyohwelal
hefyd ar unwaith arfer y Llturgi
canys erloed nl ddlddymmwyd hi
trwy Gyfralthl onl wnaid cais oyf-
lym l"w rbagflaenu hi

; y rhai a'l

gwnaetliant yn fwyaf rhan o'u gorch-
wyl dan y gamrwygg ddiweddar i

ddwyn y werin I ddiítaau iml hi,
a ganfuant y perthynai iddynt, am
a oalai eu cymmeriad da, a'u nelw
(oddi eithr Iddynt rwydd-gydnal)o<I
eu Hamiyfusedd, yr hyn beth an-
hawdd iawn dwyn y cyfryw wtr l'w
wneuthuri â'u Üawn egni wrtbladd
»i dwyn hi I fewn eilwaith. A thn
»g at hynny y taened ar lod llaws

Lyfrau ba<.-h yn erbyn y Llyfr
Gweddi Gÿífredin ; yr adrifwyd yr
hen Wrthri«ymmau, ao yr arddod-
wyd rhal o newydd ychwaneg nag
a wnaethid c'r blaen, fel yr Ìi yn
unchwydd eu nifcr. Ar fyr, iiawer
taer-yTngais a wnaethpwyd at ei ras-
usaf Fawrhydl, am gael adchwillo'r
Llyfr dywededlg, a chael newld yn-
ddo, ao ychwanegu atto'r cyfryw
t>ethau I dybyeid yn gymmwys er
esmwythdra I âyner Gydwybodau:
yr hyn beth eln liarglwydd Frenhln,
o'i dduwlol duedd f roddi biiddlon-
rwydd loyn belled a thrwy rettwm
y geUid di^wyli l'w Ddellhtld oll, c
ba hygoeledd bynnag, yn rhwydd-
rasol a ganiattaodd.

Yn yr hon ail Olygiad nl a ym-
rjlsom I gadw yr unrhyw bwyU
welwn ei harferu ir y cyffelyb achos
yn y cyn-ani*roedd. *m hynny, o'r

amrywlol ni-widiau a ddygwyd ger
ein brfin, bwriasom heibio gynnlfer
oU yn gyatal a dywysent i^wydd
ar eu hoi megis yn dJrgel daro ar
ryw Athrawiaeth csodedig, neu ryw
Ddefod ganmoladwy yn Eglwys
Loetçr, neu yn hytrach hoU Eglwys
Gatholig Cristi a'r cyfryw na ar-

wyddooaent ddim, eithr oeddynt
IwjT-wagsaw a gorwag. Ond y tyf-
ryw nbwìdlridau a ddygwyd attom
.gan bwy byimag, dan ba rith, neu
1 Da Ijerwyl bynnagi a welem ar ryw
fesur yn Uesoì a buddiol, uyni o wir
barodrwydd ewyUya a yinfoddlon-
i-tom ynddynt: nld o herwydd elB
iymmell trwy nerth dadi I hynny



Y RHAGYMADRODD.
i'n b&rgyoeddl y gorfyddal ^wneuth-

|

UT y newidiadau dywededig : canys I

Uairn ddlogel yw gennym yn tin
|

meddyliau (ac wcle ni yma yn pro-
;

ffesu hynny l'r byd oûl nald yw*!
'

Uyfr, megls yr ydoedd o'r blaen
wedi ei seiydiu trwy Gyfraith, yn
oynnwyB ynddo ddlm ynwrlhwyn-
eb i AÌT Duw, nao i Athrawiacth
laohujs, na dlm na allo Gr duwiol
& chydwybod dda ei arfer ac ym-
ddarostwng Iddo, ao na ellir ei lawn-
amddifipyn yn erbyn pwy bynnag
«'l gwrthwynebo ; 08 caniattelr iddo
Gymmeriad cyflawu a theg. y cyf-
ryw o wir lawnder cyffredín a'r a
ddylld el roddi i bob Yagrifenadau
Eynlon, yn enwedig y cyfryw a os-

odir allan trwy Awdurdod, ac byd
yn nod i'r Cyfieithiadau rhagoraf
o'r Ysgrythyr lAn ei hun.

Am hynny eln dlben cyffiredinol

ni yn hyn o waith ydoedd, nid
boddloni nac un blald nac araU yn
neb rhyw un o'u gofynion anrhes-
ymmol ; ond çwneuthur yr hyn i'r

elthaf o'n deaJldwriaeth nl, a ddir-
nadasom a dueddai fwyaf at ddiff-
niiad Hcddwch ao Undeb yn yr
Eglwys, 1 beri Parcli, ao I annog
I Dduwloldeb a Defosiwn ynghy-
hoodd Wasanaeth Duw ; ac i dorri
ymaith achlysur oddi wrth y sawl
s gelsiant gajillaw i wrthddadleu a
chynhennu yn erbyn Liturgi'r Eg-
Iwya. Ac am a berthyu l'r amryw-
ladau oddi wrth y Llyfr cyntaf, pa
un bynnag ai trwy Gyfnewidiad,
Ychwanegiad, neu fodd aralL gwas-
anaethed nyn o gyfrif yn gyttrcdin-
ol ; Gmiacthpwyd y rhan fwyif o'r

Cyifnewidiadau, naiU ai, yn gyntaf,
er manylach gytirwyddo 'r Gwein-
Idogion ar bob rhan o Wasanacth
Duw : a hyn a wneir yn lx;nnaf yn
y Calendar a'r Rubrio : neu, yn ail,

er adrodd yn briodolach ryw eiriau
neu ddywediadau a arferwyd jrynt,
trwy leferydd cysonach I dafodîaith
yr amserau presennol, ac er mwj-n
egluro yn amlyccach ryw eiriau a
dywcdiadau eraiU a ddygent ar-
wyddodd amwya, neu a oeddynt
«gorod 1 gam-gymmariad : neu, yn

drydydd, er adrodd yn gywirach y
cyfryw rannau o'r Ys^iythyr L&iij

a ddoded o fewn y Liturei, y rhaí
yn awT a drefnwyd l'w darllain ; yn
enwt-dig yn yr Epistolau a'r Efang-
ylau, ac amrywiol lcoedd eralU. yn
ol Cyfielthiad dlweddaf y Blbl : a
bamwyd yn gymhesur ychwanegu
yn eu gweddus leoedd, ryw Wead-
lau, a Ffurfiau o Ddlolch wedl eu
cymhwyso i achlyBurau priodol ; yn
bennodol, l'r sawl y sydd ar y MOr,
gyd a Gwasanaeth am Fedydd y
sawl gy mewn oedian addfedacb

;

yr hwn er nad oedd mor angenrheid-
lol pan lunlwyd y Llyfr cyntaf, et
hynny, o herwydd cynnyddlad Scct
yr Anabaptistlaid, a ymlusgodd l'n

mysg ni trwy benrbydd-did yr am-
Bcrorad dlweddar, a aeth yr awrhon
yn angenubeidiol, ac a aU fod yn
fuddiol rhag ilaw i fedyddio Priod-
orion yn ein Plan-wledydd tramor,
ac eraUI a droer l'r Ffydd. Od oee
a ddeisyfio gyfrif hyspyaach o bob
Cyfnt'widiaa yn un rhan o'r Llturgi,

cymmercd y bocn 1 gydgymharu't
Llyfr hwn â'r oyntaf : nìd oes am-
meu na chaiff weled yn eglui yt
achoa a oedd o'r Cyfuewld.

A chan i ni ymegnlo fol hyn 1

dalu ein dyledawydd yn hyn o Oroh.
wyl pwysfawT, mcgis dan olwg Duw.
ac I gymmoradwyo cln purdcb yn y
pctb 'hyd a oedd ynom) í gydwy.
bodau pawb oU ; er bod yn oyspys
i ni mal ammhosibl yw boddloui
pawb ipan fo'r fath amrywiacth a
athrylitli, o fympwy ac o bTìoi-eim
yn y bydi ac nad allwn ddifgwyl y
bydd i wr o ysprydoedd teifysgua,
gorphwjílui a chyDdyniog, ym.
foddloni i ddim o'r duU yma a eUlr
eì wnputhur gan lieb arail ond gan.
ddynt hwy eu hunain : er hynny I

gd, y mae gennym ol>alth da am a
gyflwyulr yma, ac a holwyd yn ddl-
wyd iawn ao a gymmeradwywyd
gan Gymmanfeydd y ddwy Dalaith,

y derbynir ef hifyd ao y cymmerii
yn dda gan gynnifer oU o Feibion
Eglwye íoefrr ag sy sobi, boddfCli>
ol, a gwlr gydwyoodua

*A



AM WASANAETH YR EGLWYS.

NI bu eriood ddim wedi ei ddy-
ohymmygu mor ddiball, neu

wadl ei gcrtlju mor gadam, trwy
yuwyr dyn, yr hwn mewn yspaid
amser ni s Ujgrwyi : megìa, ym
mhiith pethau craill y mae n eglur
ddigon wTth y Gweddliu CyÉfredin
yn yr Egiw)-B, y rbai a elwir yn
sathredig, Gwasanaeth Duw , bon-
edd a dtx!brüuad cyntaf pa rai, pe
ehwilid am danynt ym mysg gwailh
yr ben Oadau, fe geid gweled nad
ordeiniwyd y Gwasanactb hwnnw,
ond er amcan daionus, ao er mawr
ddyrchafiad Duwioldeb. Canys
hwynt^bwy % drefnasant y matter
felly, fcl y darUcnid yr holl Fibl
drosto (neu y rban fwyaf o hono)
unwalth yn y flw>'ddyn : gan am-
canu wrtb bjTiny. fod l'r Gwjr Llên,
me yn enwedig i'r sawl a fyddent
Wemidogion y Gynnullcidfa, allu
(trwy fynyeb ddarUain a myfyrio
ar Äir Duw) fod wedi ymgyÍFrol 1

Dduwioldeb, & bod hefyd yii gym-
hwysach i annog eraiU, trwy Ddysg-
eidiaetb lacbus, i'r un peth, ao i aUu
gorthrecbu dadj y rbai a wrtbwy-
nebent y Gwirionedd. Ao ym mhoU-
•ch, fel y guUai'r bobl (trwy glywcd
beunydd doarUain yr YBprytb>T LfLn
yn yr Eglwys) gynnydàu yn was-
tad fwyfwy mewn gwybodâeth am
Dduw, s dýfod i garu yu WTesoocaob
ei wtr Grefydd eL

Ond, er ys talm o flynyddocdd, y
darfu newidlo, torri, ao oagouluâo 'r

dduwiol a'r wcddus Drefn yma o
walth yr hen Dadau, trwy biannu
I mewn yn ci Ue Historlau amhëus

;

Legendau, Ulawa o Attebion, Gwersi,
Adwersl gweigion, CoflEadwrlactbau
k Scnoddólion • fel yn gyfîrodinoí
pan ddpcbreuld un Llyfr o'r Blbl,
cyn darfod darUaln talr neu bcdalr
pennod o bono, y owbl ond bynny
a adewid heb el ddarUaln. Ao yn y
wedd hon y dechreuld Llyfr íäsaÿ
yn yr Ad/ent, a Llyfr Genetú yn
Septuagesima ,- eltlir eu dccbreu a
wneid yn unl^, hob orpben eu dar-
Ualn byth. A r un ffunud yr arfcrid
am y Uyfiau eralU o'r 'i'sgrythyr
Lftn. A chyd ft hynny, Uo mynnai
8. Faiü, fod dywedyd y cyfryw lalth
wrth y tiobl yn yr Eglwya, a^ a
aUent hwy el deall^ a obaSaiél Uesftd
o'l chlywed ; y Gwasanaeth yn yr
Eglwys hon o Loegr (er ys Uawer
o flynyddoedd) a ddaJUenwyd yn
Uadin i'r bobl, yr hwn nld oedd-

ynt bwy yn el ddeaU ; ao felly yi
oeddynt yn unig yn clywod fta
olustiau, ond eu calonnau, a'u hys-
pryd, a'u mcddwl, oedd yn ddìad-
cllad oddi wrtho. Ao heb law hyn-
ny, er darfod l'r hen Dadau ddos-
parthu'r Psalmau yn saitb ran, a
phob un bonynt a olwld Noctum ,-

yn awr, er yn ddiweddar, yohydig
o honynt a ddywedld beunydd, gan
eu mynyob ad-ddj-wedyd, gan adael
helbio y gweddiU yn boiiol. Gyd ft

hynny, nifer ao anliawsdra y Uhe-
olau y rbai a elwid y Pie, ao am.
rywiol gyfnewldiau y Gwasanaeth,
ocdd yr acbos, fod mor galed ac raoi
rwygtrus droi at gyfnodau'r Llylr
yn unig ; fcl yn fj-nych o amsei- y
byddal mwy o drafîcrth yn chwilîo
am y poth a ddarlii'nid, nag ya el

ddarllâin wedi ei gaftäeL

Felly WTth ystyrled yr anghyf-
leusdia hwnnw, fe a oeódlr yma y
oyfryw Drefn, fel y diwyglr yr un-
rhyw bethau. Ao, er mwyn parod-
rwydd yn y matter yma, y tynnwyd
Calendar l'r diben bwnnw, yr hwn
sydd eglur a hawdd el ddeaU ; ym
mha im (byd y gellid,) y gosodwyd
allan wedd i ddarUain yr Ysgrythyr
Lftn, fel y gwneièr pob peth mewn
Trefn, heb wahanu un dam o henl
oddl wrth el gilydd. Ao, oblegid
hyn, y torrwyd ymalth Anthemau,
Respondau, Infitatoriau, a chyfryw
wag bctbau ammbcrthynasol, ag
oedd yn torrl owrs oyfan ddarUen-
lad yr Ysgrytbyr.

Etto, gan nad oes fodd amgen na
hyddo angenrheidiol bod ymbeU
Reol; am bynny y gosodwyd yma
ryw lioolau, y rhai. mcgis nad ydynt
ond ycbydig o nifer, felly y maent
yn rbwydd, ao yn hawdd eu deaU.
Wrth hynny mae i chwl yma Drefn
am Woddlo, ao am ddarUaln yr Yg-
grythyr Lftn, yn gwbl gyson ft

meddwl ao aracan yr ben DGÚdau, ao
o lawer yn fwy Uesol a chymmwya
nft'r im yr oeddid yn ddiweddar yn
ei harfor. Y mae'n fwy Uesol, o
achos bod yma'n gadu aUan lawer
o bethau, o ba sawl y mao rhal heb
fod yn wlr, rhai yn amhëus, rhai yn
wftg ao ofor-gool : ao nld ydys yn
ordolnio darUain dlm ond pur wir
Alr Duw, yr Ysgrytbyr Lân, neu'i
oyfryw a seUlr aml yn eglur : a hyn-
ny yn y cyfryw lalúi a Threfn ag y
Bjdd esmwytbaf a hawsaf eu dÄU



AÄI BEREMOMAU.
pn y Uarllenwîr, »'r Gwi»ndawT.
Y mae hefyd yn fwy fymmwys, yn
ETBtal herwydd ei fyrrcd, ac o
fierwydd eglured ei Drefn, ac o her-
wydd bod y Rhcolau yn ychydig o
niier, ao yn bawdd.

A lle bn cyn byn unrywiaeth
mawT WTth ddywedyd a chana yn
yr Eglwysi o fewn y Deymas hon,
rhal yn can]yn Arfer Salisbuiy, rhal
Arfer Nenjfordd, rliai Arfer Bangor,
rhal Aríer Efraug, a rliai eraiU Ar-
ler Lincoln : yn awr o tyn allan ni
bydd i'r hoU Deymas ond un Arfer.

Ae yn gymmaint ag na eUlr gosod
dim aUan gan mwyal mor eglur, ag
Ba chyíodo petrusder wrth ymarfer
hono ; 1 ostegii pob cyfryw amraf-

%cì (0 ohyfyd yr uni ac am bendcr-
fynu pob rhyw betrusder ynghylch
y modd a'r wedd y mae deaU. a
gwneuthur, a chwbUiâu pob peth a
gynhwysir yn y Llyfr hwn

; y cyf-
rÿw a fyddont yn cymmoryd dim
mewn gwsbanol íoddion, a ant at
Esgob yr Esgobaíth, yr bwn wrth
ei ddoethineb s rydd drefn er Uon-
rddu a heddychu'r ddadl, trwy na
oyddo'r drefn honno yn wrthwTneb
1 ddim a'r y sydd yn y Llyfr hwn.

I
Ao o bydd Esgob yr Esgobaetb

i
mewn dim petnisder, yna efe a aU

: anfon am hyspysrwydd at yr Arcta-
Esgob.

ER bod yn oeodedig, fod pob peth
a'r a ddarUenir ac a genir yn

' yr Eglwys, yn yr laith Gÿmraeg, er
1 mwyn adeiladu'r Gynnulleidfa: er

j

hynny nid ydya yn meddwl pan
ddywcdo neb Blygain a Gosper gar.

I

tref, na ddichon efe eu dywedyd ym
mlia laith bynnag a ddeáUo.

A phob Offeiriad a Diaoon sydd
rwymcdig i ddywedyd beunydd y
Foreol a'r Brydiûiawnoì Weddî, naiÜ
ai yn neiUduol, ai ar osteg, oddi eithr
bcd rhwystr amynt trwy glefyd, neu
tan achos araU tia angenrheidiol.

A"r Curad, sef y Perlglor, a fo

yn gwasanaethu ym mhoD Eglwya
blwyf neu Gapel, ac efe gaitrei; heb
luddias rhosymmol arao, a ddj-wed
y Gwasaimth hwnnw j-n yr Eglwys
blwyf neu'r Capel Ue y bo eîe yn
gwaâanactbu ; ac a t>air ganu clocb
iddo amser cymhesur, oyn y deoh-
reuo, modd y gaUo'r bobl ddyfod I

wrando Gair lAiw, ao I weddlo gyd
&g ef.

AM SEREMONIAU,
FAHAM Y OIDDYUMWYD RHAI, AC Y CEDWIR 8RAIÌ.L.

O'R SeTemonian arferedlg yn yr
EglwyB, ag y bn ea codiad o

ordlnhid dyn, dychymmygwyd rbal
ar y cyntaf o feddwl duwlol, ac i

beríryl da ; elthr trowyd hwynt o'r

diwedd i wagcdd ac ofer-goel : eraiU
a ddaetliant i fewn l'r Eglwys trwy
Ddefoelwn ammhwyUog, ao o lel

heb wybodaeth ; ac o herwydd cyd-
ddwyn & hwynt ar y cyntaf, cyn-
nyddaant l'w cam-arferu fwyfwy
beonydd ; a'r rhai hyn a haoddiûanL
nid yn unig oblegld eu hafles, ond
hefyd oblegid Iddynt ddaUu'r bobl
yn ddirwT. a chaíddugo Gogonlant
Dnw, eu torrl ymalth, a'u bwrw
helblo'a Uwyr : y mae eraill, y rhai
er eu dychymmygu gan ddyn, etto
gwelwyd yn dda eu rädw, er mwyn
-Treäi weddua yn yr Eglwýs ( I'r hyn
beth y dycbymmygwyd hwy gyntaf

)

old yn Ual, nag o herwydd eu bod
yn gwasanaetbu er Adclladaeth, at

yr hwn imedd yr Apostol' y dylid
cyfelrio pob peth a wneler yn yr
seiwTs.

Ao er nad yw oadw nea eageuluao
Seremonl, o hono ei buHj ond petb
diystyr ; etto nid bal bychan yMol-
wg DÍiw, yw troscddu a thorri Crdd
a Rheolaeth gyf&edin, trwy gyndyn-
rwydd a dirmyg. Gwneler pob peth
yn eich mysg îmcdd S.í'auì) meicn
Trefi\ u.eddáidä a dyladiíy. Tr hon
Drcfn nid clddo 'r crln ei gosod;
am hynny na chymmered neb amo,
ac na rj-fyged, na threfnu, na newld
un Osodedjgaeth ayhoedd neu gyff-

redin o fewn Eglwys Grlst, ond y
sawl a clwir ac a awdurdodir ym
gyfreitlilawn i byimy.

A chan fod yn awi amryw fedd-
yliau gan bobl o'n hamsei ni, hyd
pan dybygo rbai yn beth çwywi
mcwn Cydwybod, ymado & i tippyn
Ueiaf o'u Seremoniau, y maent feíly

wedi ymroddi l'w hen Ddefodan;
y mae rhai hefyd, o'r tu arall, &'
gwn yn gymmaint ar bob amheutta-
un, iÁ y chwennychent newyddu
pob petta, a dirmygant yr hen cym»
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AM SEREMONIAD.
helled, na fydd dim wrth eu bodd
hwy ond y sy ncwyddbeth : gwel-
wyd yii gymmwya, na edrychid cym-
maÌDt am foddliàu a boddloni yr nn
o'r ddívjblaid, ag ar wneuthur wrth
fodd Duw, ac ar ka poli un o honynt
hwy. Ac etto, fcl na rwystrcr neb a
aller ei foddloni â Rheswm eglur,
gosodir 1 lawT yma Achosion pen-
nodol, paham y bwrlwyd ymaith rai

o'r Seremoniau arferedig, a phaham
y cynhelir ao y ccdwir enüll etto
ym mhellach.

Rhil a fwriwyd ymaitli, oblcgid
oynnyddasal eu gorllanw a'u haml-
der ÿn y dyddiau diweddaraf hyn,
hyd onid aelhai ou baich yn anodd.
efadwy; am y rhai y cwynodd ü.Aw-
ttin yn ei amsor ef, gynnyddu eu
rhifeài mor ddirfawr, hyd onid oodd
cyflwr y l>obl Gristionogol yn wacth
ou plegid nag eiddo 'r luddewon.
Ao efe a gjTigliorodd fwrw ymaith
y fath lau a baich, fra g\vaçanaeth-
ai'r amser 1 wneuthiir hynny yn
ddistaw heb derfysg. Eillir beth a
ddywudasai &.Aiist\n, po gwelsai 'r

Seremoniau a arferid yn ddiweddar
yn ein plitb ni, i'r rhai nid oedd y
Uiaws a arferid yn ei amser ef i'w
oysitadlu? Cymmaint oedd gorllawn
Uaws ein Seremoniau, a tâgad o
honynt mor dywyll, hyd pau oedd-
ynt yn dyf>-sgu ac yn tywyllu, yn
hj-trach nag yn mynogi ac yn gosod
allan Ddaioni Crist i ni. Heb law
hyn 1 gjd, nid Cyfraith scremon-
laidd yw Efongyl Orist ifel yr oedd
rhan fawr o Gyfraith Mosesi eithr
Crefydd I wasanaotbu Duw, nid
ynghaethiwed cyffelyblaeth, neu
gysg.-id, elthr yn rhyddid yr Ys-
pryd; gan ymfodJloni i gynnifer o
Seremoniau ag a wasanaftha I Drcfn
woddaidd, a Rheolacth dduwiol ; a'r
cyíryw ag a ydynt gymmwya I eyff-
rti pl foddwl dyn i gofio el ädy-
Icdawydd i Dduw, tnvy ryw arwydd
eglur ac amlwg l'w adeiladacth. Ym
mhellach ctto ; Yr achoa pwysfawr-
occaf ddiddymmu rhai Seremon-
lau, ydoedd cu cam-arfer hwy cyn
bclled, mcwn rhan o herwydd dall-
Ineb gau-grefyddol y rhai anghyw-
raint ao annyseodig, ac mewn rhan
trwy annigonol gybydd-dra'r cyf-
ryw a goi^ient eu hclw a'u budd eu
hmiaiD, yn bytrach nä Gogonlant
Duw ; fel nad oedd bayacb fodd 1

aymmud y cam-arfcrau, a'r petb etto
ÿn sefyU.

Eithr yn awr, am y rhal ond antor
a rwystrir, o herwydd cadw etto lal
o'r hen Sorcmoniau : oe ystyriant
nad yw bosibl cynnal Trefn a Rhe.
olaeth hcddychol yn yr Eglwys beb
rai Seremoniau, cànt yn hawdd wel-
ed, fod aehos cyfrelthlawn Iddynt
newid eu meddyliau. Ao oe mawi
ganddynt fod yr un o'r rhai hen yn
sefyll, ac yn well çanddynt lunio'r
cwbl o ncwydd, eithr gan iddynt
ganiattâu mai cymhwys yw cae)
rbyw Seromoniau ; dlau, Ue gellir yn
ddä arfcr yr ben, nid oes fodd idd-
ynt wTtb reswm argyoeddi yr hen,
yn unig am eu bod yn ben, heb
ddatguiídio eu gwall synwyr eu hun-
ain : canys oa felly y mie, hwy a
ddylont roddi parch iddynt o ber.
wydd eu Ueneiddrwydd, oa mynnant
ddangos fod yn hof^h ganddynt
Cndcb i Chyd-gordiad, n& Xewid-
ia'Jau, a Newydd-wniau, yr hyn
lcymheUcd ag y gaU hynny gyttuno
i gosod aUan Pfydd Grist) y aydd
bob amser i'w ochelyd. Ym mheU-
ach etto; I'r cyfryw ni bydd acho»
cyfiawn I felo ar y Seremonlau a sd-
awyd : canya megia y bwrlwyd aUao
y rhal a gam-arferid fwyaf, so a
ocddynt yn faich ar Gydwybodaa
dynion heb achos ; feUy'r UciÚ a ged-
wir er mwyn Rheolaeth a Threfn, M
a eUir íar acboaion cyfiawn) eu bam-
genu a'u newidio, am byrmy nld yd-
ynt i'w baniu yn un-frl a Cbyfraith
Dduw. Ym mhellach drachefn : fîid
ýnt Scrcmoniau tywyU nac anafar,
ond rhai a OBodir aUan fel y gaUo
pob dyn ddimad botb y macnt yn
el arwyddociu, ao 1 bi ddefnydd
y maont yn giíianaothu ; fol nad
rhaid fawr oini y cam-aríerir hwy
rbag Uaw, fol y UelU o'r blaen. Ao
wrth wneuthur hyn, nid m yn
oondemnio un Oenedl arall, nac yn
gosod dlm, namyn l'n Cenedl ein
hun yn unig : canya cymhesur yw
yn cin bam nl, fod i bob Gwlad ar.
foru'r cyfryw Sortmoniau a welont
hwy yn oreu 1 ddyrchafu Anrhyd-
odd a Gogonlant Duw, a thebyocaf
1 ddwyn eu pobl I Fuchedd ber&ith
a duwlol. heb nac Amryfuaedd na
Chool - grcfydd ; a dodi o bonynt
ymaith botbau eralU a ganfyddant

amser bwy gilydd yn fwyaf en
cam-arforu, megis yn fynych y dig.
wydd ar amrywiol foddion, mewn
amrywicl Wledydd yn OrdinhadM
Dyaion.



Y DHEFN PA AVEDD Y GOSODIR DABLLAIN Y
PSALLWTR.

YPsallwjr a ddarllenir drosto a dre&wyd na bo darllain uwcb
unwaith bob mis, fel y gosodir law pedair neu bump o'r rhannau

vno. ar Foreol a Phryanhamiol hj-nny ar un amser.
« eddi : eithr yn Chwe/ror y dar- Ac ar ddiwedd pob Psalm, a phob
llenir yn iinig hyd yr wj-thfed dydd cyÌTj-w ran o'r bedwaredd Psalm ar

ar hugain neu'r nawfed ar hugain bymtheg ar ol cant, dyweder yr
or miE.
A Ue y mae 1 lonawr, Slawrth,

Mai, Gorphenhaf, Awet, Hydref a
Shagfyr, un ar ddeg ar hugain o
ddyddiau bob un, fe a ordeiniwyd
fod darllain y dydd diweddaf o'r

misoedd hynny, y Psalmau a ddar-
llenwydydydao'rblaen.felygaUo'r _.__ ^

Psalmau ddechreu drachefn y dydd Ij-n Uosparthiad yr Hehreaid,

Emyn jTna,

Gogoniant i'r Tad, ae í*r Mab : Oí
i'r Ygpryd Glán;
Meyis yr oedd yn y dechreM, y nuu

yr awr hon, ac y bydd yn wastad:
yn oes oesoedd. Amen.

A'odu-ch, Fod y PsallwTT yn can-

cyntaf o'r mìs a fyddo'Ti canlj-n.

A lle y cyfrennir j' bedwaredd
Psalm ar bj-mtheg ar ol cant yn
ddwy ran ar hugain, a'i bod yn
rhy nir i'w darllain ar unwaith, fe

chyfleitbiad arferedig y Bibl Cifm-
raeg, oddi eithr amn-w j'chwaneg-
iadau jti y drydedd Psalm ar ddeg
a'r bedwaredd ar ddeg, y rhai a ar-
grephir rhwng cromfachau.

Y DREFN PA WEDD Y GOSODIR DARLLAIN Y RHAN
ARALL O'R YSGRYTHYR LAN.

YB Hen Deetament a osodwyd
yn Llithoedd cj-ntaf ar Foreol

a Phrydnhawnol W eddi : ac felly y
rhan fwyaf o hono a ddarllenir un-
waith bob blwyddjn, fel y gosodir
yn y Calendar.
Y Testament Newrdd a osodwj'd

yn ail Llithoedd, ar Foreol a Phryd-
nhawnol Weddi, ac a ddarUenir
drosto mewn trefn bob blwyddyn
ddwj-waith, unwaith j-n y Bore, ac
imwaith yn y Prj-dnhawn, heblaw'r
Epistolau a'r Efangjlau ; oddi eithr

y I)atçuddiad, o'r hwn y gosodwyd
yn unig ryw Lithoedd appwyntiedii
ar ddiwedd y flwjddj-n, a rhai
LUthoedd Prîod appwj-ntiedig ar
amrywiol 'Wyliau.
Ac i wybod pa Lithoedd a ddar-

Uenir bob dydd, edrjch am y dydd
o'r Mis yn y Calendar canlynol

;

ac yno y cei j- Pennodau a'r rhan-
nau o Bennodau a ddarllenir yn
LUthoedd ar Foreol a Phrydnhawn-
ol Weddi, oddi eithr y Gwyliau
Symmudol yn unig, y rhai nid
ydynt yn y Calendar ; a'r Angym-
mudol, Ue y gaden-ir gwagle yng
íigholofh y Lhthiau. Y Lütmau

• Prîod i 'r hoU ddyddiau hynny a
geir yn Nhaflen y Llithoedd Priod.
Os dywedir Gweddi Brydnhawnol

ar ddwy o weithiau gwahanol yn
yr un Ue o addoliad ar unrhyw Sul
(oddi eithr Sul y bo iddo doewis o
ail Lithiau, fel yr appwyntir yn
bendant yn y Daflen,) gaU jt aU
Lith ar yr ail waith iod, yn ol
doethineb y Gweinidog, yn unrhyw

Bennod o'r pedair Efengyl, neu
unrhj-w Lith appTfjTitiedig yn
Nhaflen y LUthiau aUan o 'r ped-
air Efeugj-I.
Ar achljsuron, i'w cymmeradwjo

gan yr Ordinari, fe ellir, gyd a'i

gydsjTiiad ef, ddarllen Lüthoedd
eraill j-n Ue y rhai a appwyntir yn
y Calendar.
A rhaid yw nodi yma ; Pa bryd

bynnag y byddo Psalmau neu
Lithoedd Príod wedi eu gosod,
jna'r Psalmau a'r LUthoedd a ap-
pwj-ntier yn y drefn gyfiredin yn y
Psállwyr a'r Calendar (o bj-ddant
jTi rhai gwahanol) aadewir heibio
am yr amser hwnnw.
Noder hefyd ; Ar achlysuron i'w

happwj-ntio gan >t Ordinari, y gell-

ir, gyd á'i gydsjTiiad ef, arferj'd

Psalinau eraill yn Ile y rhai a ap-
pwyntir yn y PsaUwyr.
Os bydd i unrhj-w Dydd Gwyl yr

appwj-ntiwyd iddo Lithoedd yn y
Daflen, ddigwydd syrthio ar Sul ag
a fydd jti Sul cyntaf yn Adfent,
Dydd Pasg, Dydd y Sulgwyn, neu
Sül y Drindod, darUenir y Llith-
oedd appwB-jTitiedig i'r cytfyw Sul

;

ond os sjTth efe ar ryw Sul araU,
gellir darUen y LUfnoedd naiU ai
am y DyJd Sul neu am y Dydd
Gwyl, vn ol doethineb y Gweinidog.
Rhaíd yw nodi hefyd, y bydd i'r

Colect, yr Epistol, a'r Éfengyl, a
appwjTitier am y S\il, wasanaethu
dros JT holl wythnos ganlj-nol, Ue
ni's trefnwyd j-n amgenach j-n y
Lljír hwn.



«I LLITHIAU PKIOD IR DDYDIAU GWYLION.

St. Atuíreoi.
1 Lüth.
2 Lith.

Sí. Thomat.
1 Llith.

2 Lith.

íiadollí; Crist.

1 Llith.

2 Lith.

Sí. Stephan.
1 Llith.

2 Lith.

£<. laan Efaitg.

1 Llilh.

2 Lilh.

Dyddy Gittii ioitiaid,

1 Llith.

Dinld yr Entt'aediad.
1 Llith.

2 Lith.

Ystn^yU.
1 Llith.

2 Lith.

Tioiicî Sí. Paul.
1 Llith.

2 Lith.

Puredigaeth Mair
Forn'yn.

1 Llith.

St. ìlatthíat.

1 Llith.

Cyfarchiad ein Har-
gln'yddes.

1 Llith.

Dtjdd Merchur y Lludw.
1 Llith.

2 Lith.

Dydd Ltun cyn y Pasg,
1 Llith.

2 Lith.

Dydd ifatcrth cyn yPasg.
1 Llith.

2 Lith.

04/fí</ Merchur cyn y Pasg.
i LUth.
2 Llth.

Z>t/(/^ 7ou cyn y Pasg.
1 LUth.
2 Lith.

Gwener y Crogtith.

1 LUth.
2 Lith.

-Yos Basg.
1 LHth.
2 Lith.

Uun Pasg.
1 Llith.

2 Lith.

-1 a. 35 i a. 43

-2>a. 15

-4 ía. 11

loan 13 a. 23 i a. 36

.leremi 31 1 a. 18

1 Sam. 2 u. 27 i a.

Genesis 3 i a.

Esay —58 î a.

Marc 2 a. 13 i a.

Galamad 1 i a,

Galamad 3 i a.

-65 ia.
20i a

17
42loan -12 a.

— 35
a. 8loan - 14

10 I

a, 4Titus 3 ia .9

2 Chron.
Act.

-24 a 15 I

— C iü
23
.9

-6
1Datgudd.

Baruch --4«. 21 I a. 31

Deuter. -

Coloss. —— Sa
-10
.8i "a.

12
18

Esay —
loan

-49 a 13
-2 1 a.

24
12

Haggai 2 ! a. 10

Esay 22 a. 15

Esav 52 a. 7 i a. 13

Jonah—
Heb. -12« . 3 ia

-a
18

Galamad
loan

—2a
- 14 a.

13
IS.

13 i a. 3«

52 a. 13 a 53



LLITHIAU PIIIOD I R DYDDIAU GWYLION

Dyäd irawrth Pasg.
1 Lüth.
2 Lith.

». Harc.
1 Llith.

St. Phylip a Sl. lago.
1 LUth.
2 Lith.

Dydd i/ Dÿrchafael.
1 LUth.
2 Lith.

Et/dd Llui y Stä-
gwyn.

Dydd Mawrth y Sul-

gwyn.
1 LUth.
2 Lith.

St. Bamcbat.
1 Llìth.

2 Lith.

Sl. luan Fed.
1 LUth.
2 Lith.

Sl. Pílr.
1 LUth.
2 Lith,

S(. lago.
1 LUth.
2 Lith.

St. Darthulomtus.
l LUth.

St. ìlatthew.
1 Llith.

£;;. Mihangel.
1 LUth.
2Uth.

n. Liu.
1 LUtb.

S^. Simon a S^. Judas.
1 Llith.

Hoí/ Sainí.
1 LUth.
2 Lith.

Esay 62

^ ,

Daniel a.9 i a
24 a

1 Thess. —5c. I2ia.24

— 21 a. 15 i a. 23

9 a. 51 i a. 57

- 23 a. 10 i a. 18

£zecie! 37 i a. 15
loan 21 a. 15

Ezeciel—
2echariah

Xum. 11 a. 16 i a. 31
1 Corint!i. —12 a. 27 a 13

Jcr. 26 a. 8 i a. 16

Deutero. 18 c. 15

1 Chronicl 29 i a. 20

Heb. 11 a. ::3al2

Datgudd.-

Ecclcs.—

Doeth. 5 i o. 17
Datgudd. 13 i a. 17

PSALMAU PRIOD AR DDYDDIAU PENNODOL.

PLYGAIN. OOCPEE. FLYOAIN. GOSPEB,

Dydd J/erchur
5» IJudw,

Dydd Gwener y 22
Croglith. 1 40

DyJd y Dyr
chaj'ael.

Y Sulgwyn .

,
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Y CALEJS'DAB,
GYD A THAFLEX Y LLITHIAtT.

lONAWR SYDB IDDO XXXI. O DDYDDIAU.

BOREOL ÌY'EDDI.

LLITH GTNTAF.

Geu.— i. ia.20 Matth.

27 f

28 |g

I

,29 A
3J b

ii. 0.4

iii. o. 20i

(iv. n. 16

V. t a. 28

YttuijH.

Geneäiä tL a. 9

LaciaD, 0. a M.
Ceuesis Tiiî.

xi. 1 a. 10

IV.

iviL í a, 23

Hil.-iri, E. a C.

Gen. ITÜL o. 17

XX.

xiL o. 33 •'

(xlü. o. 20

^xxir. í o. 2;t

xxiv. o. 52

Prisca, F. a M.
Gen. XXV. o. 19

!

xxvL a. 18 !

Ffabian.E.aM.
Gen. isvii. a.30

.\gnes, F. a M.
Gen. xxix. í o. 21

Yincent, D. a3I.

Gen. xxxL o. 3*î
1

xxxiL o. 22

- xxsv. í o. 21

Troad S. Paid.-

Geneâl3 xxxvii.

(o. 12

.il.

xlL o. 17 I

(a.53

xlii. o. 25

xliii. o. 25 «

(ilií. o. 14

xlv. < a 28

PEYDNH. WEDDI.

LlJTH GlîíTjlF.

Matt.— lv. o. 23
(«• T. o. 13

V. o. 13 • o. 33

(^enesis i. o. 20

(i iL o. 4

iiL 10.20
iv. o. 16

V. o. 23 « vL a. 9

ii. í o. 22
- iLa.22

YÜ. a. 7 — xviii. 1 o. 17

— TiiLt'o. 18

viü. o. 18

— ii. » o. 18

ix. o. 18

1. to. 21

- liL t o. 22

- lii. a. 22

-liiL í a.24
- liiL a. 24

(i «. 53

- liiL o. 33

(i iiv. o. 13

- xiv. a. 13

- XV í a.21

xe. o. 21

- xvL « o. 24 I

- itL o. 24
I

(tiTÌL.1.14
I

- itIL o. 14
'

. lii. o. 12 f o. 30 I

iii. I «. 22
I

iiiiL

xxÌT.a.29> o..'i2
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Y CALENDAB,
GYD A THAFLEN Y LLITHIAU.

HYDEEF S"n)D IDDO XXXL DDYDDIAU.

2 'b

3 [c

4 a

5 e

6 |f

7 g

8 A
9 b

10 c

11 H

BOREOL WEDDI. í PRYDNTI WEDDI. 1

LLITH GT.STAF.
I

AIL LITH. 1 LLITH GY.STAP.

Amos — iT. 0. 4

T.a.lSiTi. a.9

An. LiTH.

Bemigins, E.

Amos ii. a. 4 i

(iii. a. 9

T. i a. is

1

Ephmiaid — iL

iiii

Lnc—T. f o. 17

T.0.17

Ti. f a. 20

Ti. o. 20

TÌi.ta.Z4

Tü. o. 24

- Tiii.to.26
—— Tiii. o. 28

ii. lo. 28

is. a. 28 i o. 51

ii.a.Clii.a.17

i.a.17

xi. fa.Z9

ii.a.29

iii.ta.35

xü.o.K

xiii.fo.l8

xiii.a.l8

xÌT.ia.25

lÌT. o. 25

(i IT. o.U
IT.O.U

iT. ia.25 1

ÌT. a. 25 t 1

(T. a. 22
'

T. a. 22 iri.a. 10

Ti. o. 10

FWlippiaid i.
;

Obadiah.

Jonah ii.Jonah i.

Ffydd. F. a M.
Jonah- iii.

Mich. i. ia.lO

S. DenTS Areop.

Michaii T.

Tii.

Nahum ii.

Habacuc i.

Edward, B. a C.

H.abacac iii.

Seph. ì. a.l4i
<iLa.4

Miclwh ii.

111.

Nahum i.

Coloas. i. ia.21
\

l a. 21 <
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Etbeldi^eda, F.
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la
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ai
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- TÌU.ta.l4
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c
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CrispÌD, M.
Zechariah xìt. i.n.lSaii. Malachi i.

îii.ta.13

Doeth. i.
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— iii. a.lSaÌY.

Sl. Simoii a Sl.
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Doeth. íi.

Ti. t a. 22

Tmpryd.
Doeth. «i. a. 15

î

ÌT.

.• '

ÌT. o. 7

Ti. a. 22t

(Tii.a.15

*-üi.ín.l9

2 Tira. i.
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TACHWEDD SYDD IDDO XXX. O DDYDDIAU.
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1 Eccl. XXXV.
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— XXXIX.
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I
Eccl. xli.ta.l4
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f
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1
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b Edmund, B. a M.
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[
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(í o. 18
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Catherin, F. aM.
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xi. n. 10

Ympryd.
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St. Andreic, At>.

Heljreaid i.

— ii. a iii. t o. 7

(ÌT. n. 14

— iv. a. 14aT.

X. a. 19

xi. i n. 17
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PRYDNH. WEDDL
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Doeth. xi. t o. 15

XTÌÌ.
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Xlii. o. 15
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Esay— i. in. 21

Tiii. a. 18
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xi. in.lO

xii.

xÌT. io. 24

xvili.

xix. a. 16

Luc xxii. t o.

xxii. a.

(10.

xxni. a.
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xxiii. o.

(i XXÌT. O.

xxÌT. n.
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TAFLENNAU A THREFNAU Y GWYLIAU
BTianrDOL A DISYlIinrDOL ; ykghtd ah dtddiau

TMPBYD Aü AEBEDBWTBD, TBWT'B BOLL
FLWTDDTN.

CYFARWYDDIADAU i wyhod pa bryd y mae'r
Gwyliau Symmudol yn dechreu.

T\VDD Ptug, ar b« un y mae'r Ueill yn sofyll, yw bob &msei
Lf j Sui oyntaf wcdi'r laawn Lleuad s syrUiio &r, nou nesaf ar
oL yr Dnfed dydd ar hugain o Fau.'rth. Ac os digwydd y Llawn
IJeuad ar Ddydd Sui, Dyaà Poíg yw y Sut ar oL

Sul yr Adfent r" tob (uriser y Sul ncsaf at Wyl S. Andraat,
pa un bynnag ai cyn ai gwedi.

ytbnos oyn y Pasg.

cSeptuagetima ~i fí*"?' 1

^ ^Ctt'incwaf^maC "^ •JSaith f^'
LCuMdragetima J (.ChwechJ

r 5 Wythnosi

]*?^oef«n'«ìi-'i^.
t 8 Wj-thnoaJ

LCwadrageti

Sul y Gìceddiau ~ì

Dydd u DyrcfMfael l

Y Suiirwyn Ç
Sìtl yDnndod J

TAFL3N
o'b HOLL \VrLI.\U Y srDD l'W CADW YS EGLWYS LOEiíB

tewy'b FLWYDDYS.

Tt hoU Suliau yn y Flwyddyn.
f Enwaediad ein Ilarglwydd lESÜ GRIST.
Yr YstwylL
Troad S. Paul.
Pur«lÌKa<>th y Fendigedig Forwyn.

Matih'ias yr Apostol.
Cyfarchiad y rondigedig Forwyn.
S J>íarc JT Efangylwr.
S. PhuHp a S. laeri yr Apoetolion.
DyTcbafacl ein Harglw>-dd lESü GRI£T.
S. Barnabas.
Genediguelb S. Joan Fedyddiwr.
S. Petr yr ApostoL

Dydd Owj-l J S. lago yr Apostol.
S. Bartholoniëuí yr ApostoL
S. Blatthew yr Apostol.
S. Mihangel a'r hoU AngyUon.
S. Luc yr EÊuigylwr.
S. Simnn a S. Judas yr Apostolion
Yr hoU SainL
S. Andreas yr ApostoL
S. Thomaf yr Apc«toL
Nadolig ein Harglwydd.
S. Stephan y Merthyr.
S. loàn yr Efangylwr.

. Y SanctciddJân Wirioniaid.

Dydd Llun a Dydd Mawrtn Pa^.
Dydd Llun a Dydd Mawrth Si/^ioyn.



TAFLEN
OB HOB WTLIAU, TMPRYDLAU, A DTDDIAU ASBED-

BWTDD, I'W CADW TN Y FLWTDDTN.

'Nadollg eln Harglwydd.
Puredigaeth y Fcndigedig /"atr ForwyB,
Cyíarchiad y Fendigediíj Forwyn.
Dydd Poíg.
Dydd y Dyrcha/aeì.
Y Sulgwyn.
S. Slatthîas.
S. loan Fedi/ddiwr.
S. Petr.
&.Iago.
S. Barthoìomiu».
S. Matthew.
S. Simo/i a S. Judas.
S. Andreas.
S.TTionuu.
Yr HoU Salnt.

Y Noa Wyl cyn .

NodwcU, Os syrth rhyw un o'r Dyddiau Gwyliau hyn ar Ddydd
Liun, yna'r Noa Wyl ncu'r Ympryd a gedw& ai Ddÿdä Sathôm,
ac nid ar y Sul nesìí o'i flaen.

Dyddiau Ympryd, neu Arbedrwj/dd.

L Y Deugain Nydd Garawya.
II. Dyddlau y Cyd-goriau, ari

y Pedwar Tymmor ; y rhai (.

.

-- - rddf
'

1. y Sul oyntaf o'r OaiawyB,
2. Gwyl y Sulgwyn.

nt Ddydd .î/n-e.'îur, DyddC'"°")3.yUo Fedi.
Owener, a Dydd Saàurm, J ti. y 13 o Bagfyr.

HL Tridiau y Gweddiau, y rhal yw Dydd Liun, Dydd Mawrth, a
Dydd Mcrchur o tiaén Sanctaidd Ddydd lou, nen DdyrchafMl
ein Harglwydd.

rV. Pob Dydd Gwener yn y flwyddyn, ond Dydd Nadoìig Critt

Dydd arhennig, i^r hwn y trefnwyd Gteas-

anaeth neillduol.

Tr tTgeinfed Dydd o Fehefin,- eeí y Dydd y dechrea-
odd dedwyddol Deynuunad ei Mawrbym, y FisDhiiies

Vietoria.



TAFLEN I GAEL DYDD PASG,

aR AM8BR FRBSKNNOL BTD T FLWTODTM 1899 OTrRIPBDIO,

TN OL T CALBNDAR RHAO-FLARNOL.

XIV.
m.

XIX.
VIII.

XVL
V.

XIII.

n.

xvm.
VII.

XV.
rv.

XII.

I.

xvu.
VI.

ST09 T HII.

MavT. Sl

2Î

23

24

25

26

27

28

29

30

31

EbriU 1

2

LLTTHTH.

•UL. JMaE'R Daflen hon jn cjrunwjt

cjmmaint o'i Calendar ag sydd ang-

enrfaeidlol i ftefydlu'r Paíg : i gael yr

hwn, edrychwch am Brif y Flwyddyn

yn y Golofh gyntaf o'r Daflen, a chyf-

erbyn ag ef y cewch Ddydd y Llawn
Lleuad B<ug; yna edrychwch yn y

drydedd Golofh am y Llythyren Sul

nesaf ar ol Dydd y Llawn Lleuad, a'r

Dydd o'r Mis yn sefyll gyferbyn a'r

Llythyren S\ü honno yw üj/ád Pojg.

Os digwydd y Llawn Lleuad ar Ddydd
Sul, yna (yn ol y Rheol gyntaf) y Sul

oanlynol yw Dydd Paíg,

I gael y Prif.dodwch un at Flwydd-

yn ein Harglwydd, ac yna rhenawch

wrth 19; y Gweddill, o» bydd peth,

ydyw 'r Prif; ond os ni fydd dim
Gweddill, yna 19 yw 'r Prif.

I gael y Llythyren Sul, yn ol y
Calendar, hyd y Flwydd-

yn 1790 gyfrifedig, ang-

hwanegwch ei phedwaredd

Ran at Flwyddyn yr Ar-
glwydd, gan adael heibio y

Toniadau, ac hefyd y Rhif

1 : rhennwch y Swm wrth

7; ac os ni bydd GweddiU,
yna A yw y Llythyren Sul

;

ond os bydd un Rhif yng-

weddill, yna 'r Llythyren yn «efyll gyf-

erbyn a'r Rhif hwnnw yn y Daflen

fechan hon, yw y Llythyren Sul.

Ara yGanrhif nesaf, sef,o'r Flwydd-

yn 1800 hyd y Flwyddyn 1899 gyfrif-

edig, anghwanegwch at y Flwyddyn

redegol ei phedwaredd Ran yn uoig,

ac yna rhennwch wrth 7, ac ewch
ym mlaen fel yn y Rheol ddìweddaf.

NoDwoH, Ym mhob Blwyddyn
Naid, y Llytbyren, a geir fel uohod,

a fydd y Llythyren Sul Cr Dydd Naìd
allan, hyd Ddiwedd y Flwyddyn.

A
G
P
E
D
C
B



TAFLEN ARALL I GAEL Y PASG

HYS T ÍLWYDDTB 1899 GTTBIPEDIO.

LLÎTHYBENNAO 8ÜL.

T

PBimu. A B
1

1

D 1 K F 1 Q

L EbriUie 17 18 19 20 !
14 15

IL EbriU 9 3 4 5 g
1

7 (

m. il«w. 26 27 28 29 23 24
;

25

IV. ÄbrUl 16 17 11 12 13 ' 14 IS

V. Ebrill 2 — 3|_ 4 5 g MawJl EbriUl
TI. 11 rill 23 24 25 19 20 21' 22

TIL ,
ÄbriU í 10 11 12 13 14 8

VHI.
1
BbriU 2 3 Maw.28 29 30' Sl EbrUll

IX. KbriU 18 17
1

18 19 20 '

21 22

X. EbriU 9 10 11 8 6 7 8

XI. : Maw. 2» 27 28 29 30 ,
31 25

X1L EbriU 16 17 i 18 19 13 14 15

X1IL EbriU 2 3j 4 5 9
'

7 8

XIV. Maw. 28 27 28 22 23 24 25

XV. EbriU 1« 10 U 12 13
;

14 15

XVL EbriU 2 3 4 5 Maw30| 31 KbriUl
XVIL EbriU 2S 24 18 19 20: 211 22

XVIIL EbriU 9 10 11 12 13 7| 8

XtX. EbrlU 2

1

M«w.27 28 2» 30 31 EbrUll

1 Wneuthiir Defnjrdd o'r Daflen jrma, oeislwcb j Llythyren Sul
am j Flwyddyn yu jr Lllnell uchaf, a'r Prlf yTigholofn j Prif.

lau ; a chyferbjrn a'r Prif, yn yr un LlineU dan y Llythyren Sul,

chwl gewch j Dydd o'r Mís »r yr hwn j digwydd y Pa?g y
Flwyddyn honna Ond nodwch, Fod Enw'r Mia wedl el oeod ar

j Llaw Aswy, neu yn union ar gyfer y Ffigur; ao nl chanlyn,

íel mewn Taflennau eraill, tiwy Ddisgyniad, ond trwy Oyd>gyf-
erbyniad.



TAFLEN O'R GWYLIAU SYMMUDOL,

DROS DDENG MLYNEDD A DEUGAIN,

Tn ol y Cálendar rhag-flaenol.
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TAFLEN O'R GWYLIAU SYMMUDOL,

DROS DDEXG 3ILYXEDD A DEÜGAIN,
|

Tn ol y CaUndar rhag-flaemì.

BLWTDI>- DTDDT SCLLIU

TS TB AR- SCLT DTBCH- T SCLGWTS. WEDI'B SCL TR

GLWYDD. BWEDDIAr. AFAEL. DBtSDOD. ADPENT.

1881 Mai 22 Mai 26 Meh. 5 23 Tach. 27
1882 14 18 Mai 28 25 Bhag. 3
1883 Ebr. 29 3 13 27 2
1884 3Ui 18 22 Meli. 1 24 Tach. 30
1885 10 14 Mai 24 25 29
1886 30 Mch. 3 Meh. 13 23 28
1887 15 Mai 19 Mai 29 24 27
1888 6 • 10 20 26 Bhag. 2
1889 26 30 Meh. 9 23 1
1890 11 15 Mai 25 25 Tach. 30
1891 3 7 17 26 29
1892 22 . 26 Meh. 5 23 27
1893 7 11 Mai 21 26 Bhag. 3
1894 Ebr. 29 3 13 27 2
1895 Mai 19 23 ííeh. 2 24 1

1896 10 14 Mai 24 25 Tach. 29
1897 23 27 Meh. 6 23 28
1898 15 19 Mai 29 24 27
1899 7 11 21 26 Bhag. 3
1900 20 24 Meh. 3 24 2
1901 12 16 Mai 26 25 1
1902 4 8 18 26 Tach. 30
1903 17 . 21 31 24 29
1904 8 • 12 22 25 27
1905 _ 23 >feh. 1 Meh. U 23 Bhag. 3
1906 20 Mai -24 3 24 2
1907 5 9 -Mai 19 26 1
1908 24 28 Meh. 7 23 Tach. 29
1909 16 20 Mai 30 24 28
1910 1 5 15 26 27
1911 21 25 Meh. 4 24 Bhag. 3
1912 12 16 Mai 26 25 1
1913 Ebr. 27 1 U 27 Tach. 30
1914 Mai 17 21 31 24 29
1915 9 13 . 23 25 28
1916 . . 28 Meh. 1 Meh. 11 23 Bhag. 3
1917 13 Mai 17 MiU 27 25 2
1918 5 9 19 26 1
1919 • 25 29 Meh. 8 23 Tach. 30
1920 9 13 Mai 23 25 28
1921 1 5 15 26 27
1922 21 25 Meh. 4 24 Bhag. 3
1923' 6 10 Mai 20 26 2
IJBt 25 29 Meh. 8 23 Tach. 30
ÌSBS 17 21 Mai 31 24 29
1926 9 13 23 25 28
1927 22 26 3Ieh. 5 23 • 27
1928 13 17 Mai 27 25 Bhag. 3
1929 5 • 9 19 26 1
1930 25 29 Meh. 8 23 Tach. 30
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TREFN y

FOREOL A'R BRYDNHAWNOL WEDDl
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D AI nAEF]EEU TKW-T'E FLWTDDTN. 1

nol Weddi a <irferir yn y Man cynnefinol

glwys, Capel, neu Gangell ; oddi eithr i Ordinari'r Lle

famu 3-n imgenach. A'r Canghellau a gant sefyll yn y modd yr

ocddynt o r blaen.

Ac yma Dodcr, Fod yn rhaid cadw a chynnal Addumiadau'i

Eglvr7s a' Gweinidogion, ar bob amser o'u Gweinidogaeth, yn yr

un wcdd ag yr oeddynt yn Egl'.vy3 Loegr, trwy Awdurdod y

1
rarliamen t. yn JT ail Flwjddyn o Doymasiad y Brenhin Edwaì-i
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y Chwcch
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TREFN Y

WEDDI FOREOL,
BOB DY.DD TR\VyR FLWYDDYN.

; Ar ddedtrcu'r Foreol Weddi, darUeiwd y Gireinidog, ét XUf uchel, rÿic un ««a
ì/diieane'j o'r adnoäau hyn o'r Ysgrythìpr Lán y rhai sydd yn canlÿn. Ac yna
dìfweded yr hyn y sydd ytgrifenedig ar ol yr unrht/w adnodau.

PAN ddychwelo'r annmviol oddi
wrth ei ddrj-gioni jt hwn a

wnaeth, a gwneuthur baru a chyf-
iawnder, hwnnw a geidw yn fyw ei

enaid. Ezec. xvüi. 27.

Yr wyf jTi cydnabod fy ngham-
weddau, a'm pêchod sydd yn was-
tad ger fy mron. Psnl. li. 3. '

Cuddia dy wyneb oddi with fj'

mhechodau, a dilea íy holl anwir-
eddau. Psal. ü. 9.

Aberthau Duw ydjTit ysprj-d dryll-

iedig : calon ddrylüug, gystuddiedig,

O Dduw, ni ddirmygL Psal. li. 17.

Rhw}-g\vch eich calon, ac nid eich

dillad, ac jTachwelwch at j-r Ar-
glwj'dd eich Duw : o herwj-dd gras-

fawn a thrugarog yw efe, liwyrfrjdig

i ddigofaint, a maOT ei drugaredd,
ac ed&eiriol am ddrwg. Jiîel ii. 13.

Gan j-r Arglwydd ein Duw y mae
trugareddau a niaddeuant, er gwrth-
rj-felu o honom i'w erbjTi : ui wrand-
awsom chwaith ar lais jt Arghvjdd
ein Duw, i rodio yn ei gj-íreithiau ef,

y rhai a roddodd efe ô'n blacu ni.

Dan. a. 9, 10.

Cospa ti, Arglwj-dd, etto n;ewn
bam ; nid yn dy lid, rhag it' fj-

ngwneuthur' yn ddiddym. Jer. X.

2-L Psal. \i. 1.

Edifarhêwch ; canys nesaodd tejTn-

as nefoedd. St. Malt. iä. 2.

Mi a godaf, ac a âf at fy nhad, ac
a ddj-wedaf wrtho, Fy nbad, pechais
jii erbjTi y nef, ac o'th flaen dithau

;

âc mwj-ach nid ydwyf deilwng i'm
galw yn fab i tL St. Liic xv. 18, 19.

Arglwj'dd, na ddos i farn â'th was

;

o herwj'dd ni chj-fiawnheir neb bj-w
j-n dy olwg dL Psal cxliü. 2.

Os dj-wedwn nad oes j-nom bech-
od, JT j-djTn yn ein twyílo ein hun-
ain, a'r gy^irionedd nid yw jTioni. Os
cyfaddef\ra ein pechodau, ffyddlou
yw efe a chjtia^yn, fel y maddeuo i

ni ein pechodau, ac y'n glanhao oddi
wrth bob anghj'liawnder. lSt.loan
i.8,9.

FY anwj-1 gariadus frodyr, y mae'r
YsgrjthjT Lân jti ein cynhyrfu,

mewn amrj-«iol fannau, ì gj'dnabod
ac i gj-ffesu ein haml bechodau a'n
han\viredd ; ac na wnelem na'u
cuddio na'u celu jTig'ydd yr IIoU-
alluog üduw ein Tad nefbl; eithr

eu cj'íîesu ä gostyiigedig, isel, edif-

arus, ac ufudd galon ; er mwjn caff-

ael houom faddeuant am clanynt,
tnvj- ei anfeidrol ddaioni a'i drugar-
edd ef. Ac er y dj-lem ni bob amser
addef jti ostj-ngedig ein pechodau
ger bron Du ; etto ni a ddylem yn
bennaf wneuthur hj-nnj', pan ym-
gj-nhuUom i gyd-gTfarfdd, i dalu dî-
oîch am yr aml ddaioni a dderbj-u-
iasom ar ei law ef, i ddatgan ei haedd-
ediccaf foliant, i wrando ei sanct-
eiddiaf Air ef, ac i erchi y cj-fryw
bethau ag a fyddo cj'nimwys ac ang-
enrheidiol, jti gj'stäl ar les y corph
a'r enaid. herwj'dd |)aham myli a
erfj-niaf ac a attolygaf i chwi, cj-n-

nifêr ag y sj'dd yma yn bresennol,
gj-d-dj-nnu â mj-fi ä chalon bur, ac ä
lleferj'dd ostyngedig, hyd jmgorsedd-
fa'r nefol rad, gan ddj-wedyd ar fy
oli;

^ Ci^es gyffredin, i'w dÿwedyd gan yr
holl GynnuUeidfa, ar ol y Gweinidog,
gan ostwng ar eu gliniau oU.

HOLL-alluog Dduw a thrugaroc-
caf Dad; Njmi a aethom ar

gj'feiliorn allan o'th ffjrdd di fel

defaid ar gj'frgolL Nyni a ddilyn-
asom ormod ar amcanion a chwant-
au ein calonnau ein hunain. Njrü a
wnaethom yn erbj'n dj' sancteiddiol
gj-freithiau. Njtiì a adawsom heb
\vneuthvu: y pethau a ddylesym eu
gwneuthur ; Ac a wnaethom y petbau
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nl ddylesym eu gwneuthur ; Ac nid

]

oes iechyd ynonL Eithr tvdi, O Ar-
glwydd, cymmer drugaredd amom, !

ddrwg weithredwr truain. Arbed
di hwynt-hwT, O Dduw, y rhai ey'n

1

cyffesu eu beíau. Cyweiria di'r sawl
eydd yn edifarus ; Yu ol dy addewid-
ion a hyspyswrd i ddj-n yng Nghrist
lesu ein Harglwyddl A chaniattâ,
drugaroccaf Dad, er ei fwj-n ef ; Fj-iv

honom rhag llaw me^Tn duwiol,
union, a sobr fuchedd, I ogoniant
dy sancteiddiol Enw. Amen.

j

^ T BoUì^ngdodf neu Faddsuant pechod-
au, i'v dd-at^an gan yr Offeiriad yn
tmig, yn ei sefyU; u'r ifobl etto ar eu
gUniaiu

YR HoU-alluog Dduw, Tad ein
'

Harclwydd lesu Grist, yr hwn
ni ddeisyffarwolaeth pechadur, eithr I

yn hytrach ymchwelyd o hono oddi
I

wrth ei anwiredd, a bj-w ; ac a rodd- i

es allu a gorchymjii i'w Weinidog-
j

ion, i ddatgan ac i fjTiegi i'w bobl, i

Bydd yn edi^rus, Ollj-ngdod a Madd-
j

euant am eu pechodau : Efe a bar-
j

dyna ac a ollwng y rhai oU sj-dd wir
edifeiriol, ac yn ddiffuant yn credu
i'w aancteiddiol Efengyl ef. O her-
wydd paham attolygwn ni iddo gan-
iattâu i ni wir edifeirwch, a'i Ysprjd
Glän ; fel y byddo boddlon ganddo'r
pethau jT ydjm y pryd hwn jti eu
gwneuthur, a bod y rhan arall o'n
bjwyd rhag llaw j-n bur ac j-n sanct-

eiddlol; modd y delom o'r diwcdd
i'w lawenydd tragya'yddol ; trwy
lesu Grist ein Harglwydd.

^ Atted y boòl yrrM, nc ar ddiwedd pob
un o'r G-weädìau eraiU, Amen.

5 Tna y gostwng y Gweinidog ar ci Hniau,
ac a ddywed Weddi 'r Arglwijdd á Uef
uchel ; a'r bobl hefyd ar eu gliniau, yn
«A dywedyd gyd âg ef, yii y/un yrna, ac
ym mha le bynnag araù yr arferir hi
yng A'jwasanaeth J>uw,

EIN Tad, vr hwn wj-t j-n y nef-

oedd ; éancteiddiör "dy Enw.
Deued dy dejTnas. Bydded dy ew-
yUys ar y ddaear, Megis y mae yn y
nefoedd. Djto i ni heddj-w ein baiâ
beunyddiol. A maddeu 'i ni ein dy-
ledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyled-
wjT. Ac nac arwain ni i brofedig-
aêth ; Eithr gwared ni rhag drwg

:

Canys eiddot ti yw'r deyrnas, A'r
gaUu, A'r gogoniaut, Yn oes oes-

oedd. Amen.

^ Tna y dywed efe yn yr un modd,

Arglwydd, agor ein gwefusau.

D

Atteb. A'n genau a fynega dy
foliant

Offeiriad. Duw, brysia i'n cyu-
northwyo.

Atteb. Arglwydd,piygurai'ncym-
morth.

'l Tna, a phawb yn eu leflfli, yr Offelriad
a ddywed,

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac
i'r Yspryd Glân

;

Atteb. Megia yr oedd yn y dech-
reu, y mae >t awr hon, ac y bydd j'a

wastad : yn oes oesoedd. Amen.
Offeiriad. Molwch yr Arglw\-dd.
Attib. flloliannus fyddo Énw'r

Arglwydd.

T Tna y dywedir, neu y cenir, y Ptalm
hon ry'n canlyn ; oddi eithr ar Ddjdd
Pasg, ar yr hvm y mjoe Anthem araU
vedi ei gosod : acary namyn un ugein •

fed dydd o bob mis, ni ddarUenir ma
honi yn yfan Aon, ond yn arferol gylch
y Ptalntau.

Yenite, exultemus Domino.

Fsal. xcv.

ETTWCH, canwn i'r Arglwydd :

yTnlawenhâ%vn yn nerth" ein
hiechyd.
Deü>vn ger ei fron ef ä dîolcb :

cannTi yn Uafar iddo ä Psalmau.
Canys >T Arglwydd sy Dduw

mawr : a Ìîrenhin mawr ar yr holl

dduwiau.
Oblegid yn ei law ef y mae gor-

ddj-fnderau'r ddaear : ac efa biau
uchelder y mynj'ddoedd.
Y môr Ej'dd eiddo, canj-s efe a'i

gwr.aeth : a'i ddwylaw a luuiasant y
sychdir.
Deuwch, addolwn, a sjTthimi i

la«T : a gostyngwn ger bron yr Ar-
glwTdd ein Gwneuthurwr.
Canys efe yw ein Duw ni : a nin-

r.;iu ÿm bobl ei borCa ef, a defaid à
ddwylaw.
Heddyw, os gwrandêwch ar ei lef-

erjdd, na chaledwch eich calonnau :

mëgiä jTi jT jTnrj'som'a, fel yn nydd
profedigacth yn jr anialwch ;

Lle y temtiodd eich tadau fì : y
profasant fi, a gwelsant fy ngweith-
redoedd.
Deugain mljTicdd jr ymrysoiiaia

â'r genhedlaeth hon, a dywedaiä :

Pobl gj-feiliomus jti eu oalonnau
TdjTit hwy, canys nid adnabuant fy

Öyrdd.
Wrth y rhai y tjmgais yu fy Uid :

na ddelent i'm gorphwysfa.
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Gogonlant i'r Tad, ac i'r Mab : ac

1*1 Yspryd Glân

;

Megis yr oedd jii y dechreu, y mae
yr awr hon, ac "y bydd yn wastad :

yn 063 oesoedd. Amen.

^ Jr ol hyn y dili/n y Fsalmau meiim
trefriy megis y gosodim/d. Ac ar ddi-
wedd pcò Psalm tncy'r f-vryddyn, a'r
un modd ar ddiwedd y Benedicite, Be-
nedJctus, Ma^ifìcat, a Nunc dimitti!,, y
dywedir,

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac
i'r Yspryd Glân

;

Atteb. Megis yr oedd yn y dech-
reu, y mae yr aiTr hon, 'ac y bydd
yn wastad : yn oes oesoedd. Amen.

^ Tna y darUenir yn Jla/um Uythyr, á
lU/erdd uchel, y Uith (tyntaf, gwedi ei

chymmeryd arìan o'r Ilen Lestament,
megit ag y gosodwyd wrth y Cai^ndar
{pddi etthr bod Llithiau pr'iod gosodedig
i'r Dydd hwnnw.) JT Gwinidog a ddar-
Ueno, safed, ac ymchwcled, mcgis y
gdller ei gìywed yn oreu gan bawb otl

a'r o /0 yn bresenuol. Acar ol hynny y
dywedir, neu y cemir, yn GsTnraeg, yr
Emyn a elicir, Te Deum Laudamus,
beunydd trwy'r hoUflwyddyn.

^ fiam pob Lìith, y Gweinidog a ddy-
wed, Yma y mae yn dechreu y cjiryví

Bennod, neu Adnod o'r cyfryw Bemiocl,
o'r Llyfr a'r LIvfr ; ac ar óî pob Llich,

Yma y terfyn y l,lilh gjntaf, neu, yr ail.

Te Deum Laudamus.
n^I, Dduw, a folwn : ti a gydna-
-L byddwn rn Arglwydd.
Yr hoU ddaear a'tli fawl di : y

Tad tragywyddol.
Arnat ti y Uefa'r hoU AngjMion :

y Nefoedd, a'r hoU Nerthoedd o'u
mewn.
Amat ti y llefa Cerubin a Sera-

phin : ä llefêrydd ddibaid,
Sanct, Sanct, Sanct : Arglwydd

Dduw Sabaoth.
Nefoedd a Dacar sydd yn Uawn :

oth Ogoniant.
Gogonedduä gôr yr ApostoUon :

a'th fawl dL
Moliannus nifcr y Prophwydi :

a'th fawl di.

Ardderchog lu y Merthyri : a'th
fáwl di.

Yr Eglw)-s Lân trwy'r holl fj'd :

a'th addef di

;

Y Tad : o anfeidrol Fawredd

;

Dy anrhydeddus, wir : ac unig
Fab;
Hefyd yr Yspryd Glän : y Diddan-

ydd.
Ti, Crist : yw Brenliin y Gogoniant.
Ti yw tragywyddol Fàb : y Tad.

Pan gj-mmeraist amat waredu
dyn : ni ddíystyraist fru y Wyrj-f.
Pan orchfygaist hoU nerth angau :

yr agoraist "Deymas Nef i bawb a
gredant

Ti sydd yn eistedd ar Ddeheulaw
Dduw": j-ngogoniant y Tad.
Yr m ni jti credu mai Tj'di a

ddaw : j-n Farnwr amom.
Gau hynny yr attolygwn i ti gyn-

northwj-o dy weision : y rhai a brj'n-
aist â'th werthfawr Waed.
Pâr iddynt gael eu cyfrif gj'd â'th

Saint : yn y Gogoniant tragj'^yyddoL
Argl-j'dd, cadw dy bobl : â ben-

dithia dy etifeddiaeth.

Llywia hwy : a djTcha hwy yn
dragj'wjdd.
Beunvdd ac fj-th : y clodforwn

dydi;
Ac anrhydeddwn dy Enw : byth

ac j'n oes oësoedd.
Teilynga, Arghvydd : ein cadw y

dydd hwn jTi ddibechod.
Arglwj-dd, tmgarhä wrthj-m : tru-

garhâ wrthym.
Arglwydd, poed dy dnigaredd a

ddêl amom : megis jt jth jn ym-
ddiried ynot.

Arglwj-dd, ynot yr ymddiriedais :

na'm gwaradydder j-n dragywydd.

^ ycu'r Ganiad hon ;

Benedìcite, omnia Opera Domini.

CH\VYCI£AVI holl Weithredoedd
JT Arglìyydd, bcndithiwch yr

j\rgl\vj-dd : niolwch a mawThêwch
ef jTi dragj'wj'dd.

Cliwj'ch Angyüon JT Arglwydd,
bendithiwch yr Aiglwydd : molwch
a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwj-chwi Nefoedd, bendithiwch
yr Arglwydd : molwch a mawThêwch
ef yn dragywydd.
Chwychwi'r Dyfroedd, sydd uwch

bcn y fFurfafen, bendithiwch jt Ar-
glwjdd : molwch a mawrhêwch ef

jTi dragywydd.
Chwychwi holl Nerthoedd yr Ar-

glwydd, bendithiwch yr Arglwydd :

mofwch a mawrhêwch ef jti dragj-
wjdd.
Chwychwi Haul a Lleuad, ben-

dithiwch jT Arglwydd : molwch a
mawrhêwch ef yn dragywydd.
Chwychwi Ser y Nefoedd, bendith-

iwch yr Arglwydd : molwcìi a ma\\T-
héwch ef j-n di-agjwj-dd.
Chwychtti Gawodau a GwUth,

bentUthiwch jt Arglwydd : molwch
a ma'wrhêwch ef yn dragjT^T-dd.
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Chwychwi Wntoedd Duw, ben-

dìthiwch yr Arglwydd : molwch a
mawrhêwch ef yn dragywydd.
Chwychwi Dân a Gwres, bendith-

iwch yr Arglwydd : molwch a mawr-
hêwch ef yn dragywydd.
ChwTchwi Auaf a Haf, bendith-

iwch jT Arglwydd : molwch a mawr-
hêwch ef )ti dragywj'dd.
Ch>vychwi Wüthoedd a Rhew-

oedd, bendithiwch yr Arglwydd :

molwch a mawrhêwch ef yn dragy-
wj'dd.
"Chwychwi Rew ac Oerfel, bendith-

iwch yr Arglwj'dd : molwch a mawr-
hêwch ef yn dragywydd.
Ch^vychwi là ac Eira, bendithiwch

yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch
ef yn dragywydd.
Chwychwi Nosau a Dyddiau, ben-

dithiwch yr Arglwydd : molwch a
raawrhêwch ef yn dragywydd.
Chw'ychwi Oleuni a Thywjllwch,

bendithiwch jt Arglwydd : molwch
a mawrhêwch ef j-n dragjTvydd.

Ch\vj-chwi Fellt a Chymmylau,
bendithiwch yr Arglwydd : molwch
a ma^vrhêwch ef jti dragywydd.

Bendithied y Ddaear j'r Arglwydd

:

moled a mawrhâed ef jti dragywjdd.
Chwj'chwi Fynyddoedd a BrjTiiau,

bendithiwch jt Árglwydd : molwch
a mawrhêwch ef j-n dragjTvydd.

Chívych\vi holl Wrddion Beth-
au ar y Ddaear, benditliiwch yr Ar-
glwj'dd : molwch a mawrhêwch ef
yn dragj^vj'dd.

Chwj'chi Ffynhonnau, bendith-
iwch jT Arglwydd : molwch a mawr-
hêwch ef jTi dragj-wj'dd.

Chwychwi Foroedd a LUfeiriaint,
bendithiwch jt Arglwydd : molwch
a mawhêwch ef jti dragj-wydd.

Chwychìri Fortilod, ac oll a'r sydd
jTi ymsjTnmud jti y Dyfroedd, ben-
dithiwch yr Arglwydd : molwch a
mawrhêwch cf yn dragj'wjdd.
Chwychwi holl Adar " jt Awyr,

bendithiwch yr Arghvjdd : molwch
a mawThêwch ef yn dragj'wj'dd.
Chwj'chm holí Anifeiliaid ac Ys-

grubliaid, bendithiwch jt Arglwj-dd

:

molwch a mawTliêwch ef yn dragy-
wydd.
Chwychwi Blant Dj'uion, bendith-

iwch yr Arglwydd : molwch a mawr-
hêwch ef jTi dragj'wj'dd.
Bendithied Isräel jt Arglwj'dd :

moled a mawThàed ef yn i:agy-
wydd.
Chwychwi OfTeiriaid yr Arglwydd,

8

bendithiwch yr Arglwydd : molwch
a mawrhêwch ef yn dragirwydd-
Chwychwi Wasanaethwr yr Ar-

glwydd, bendithiwch yr Aiglwydd :

molwch a mawrhêwch ef j'n dragy-
wydd.
Chwychwi Ysprydion, ac Eneid-

iau'r cjrfia^m, bendithiwch yr Ar-
glwydd : moíwch a mawrhêwch ef
j'n dragjTvydd.
Chwj'chwi y rhai sanctaidd a gost-

jmgedig o galon, bendithiwch jrr Ar-
glwydd : molwch a mawrbêwcb ef
yn dragywydd.
Chwychwi Ananlas, Azarlas, a

Misäel, bendithiwch yr Arglwydd :

molwch a mawrhêwcn ef yn dragy-
wydd.
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac

i'r Yspryd Glân

;

Megis yr oedd j-n y dechreu, y mae
jT awr hon, ac y bj'dd j'n wastad :

j'n oes oesoedd. Amen.

^ Tna y darUenir yn yr «n modd yr ail

Lithf gwedi ei ch^pnmcryd aUan o'r
Testam&nt Newydd. Ac leedi hynnyyr
Emtfn sy'n canlyn ; oddi eithrpan ddîg-
wyddo i'w darUain ym rnhetinod y
Dydd, neu yn yr EJengyl ar Ddydd St.

loan Fedyddiwr.

Benedictus. St. Luc i. 68.

BENDIGEDIG fyddo Arglwydd
Dduw Israel : canys efe a ym-

welodd ac a brynodd ei bobl

;

Ac a ddjTchafodd iachawdwriaeth
nerthol i ni : yn nh Ddafydd ei

wasanaethwr

;

Megis y dywedodd trwy enau ei

sanctaidd Brophwydi : y rhai oedd o
ddechreuad y byd

;

Yr anfonai efe i ni ymwared rhag-
ein gelj'nion : ac oddi wrth ddwylaw
pawb o'n digasogion

;

Y gwnai efe drugaredd â'n tadau :

ac y cofiai ei sanctaidd Gj'fammod

;

A'r Uw jT hwn a dj'ngodd efe wrth
ein tad Abrahara : séf bod iddo gan-
iattâu i ni, gwedi cin hymwared oddi
wrth ddwj'law ein gelj'nion, allu ei

wasanaethu ef jm ddíofn

;

Mewn sancteiddrwj'dd a chyf-

iawnder ger ei fron ef : holl ddydd-
iau ein bjrw^d.
A thithau, Fab, a elwir yn Bro-

phwjd i'r Goruchaf : canys ti a äi o
ilaen v?yneb yr Arglwjdd, i barottôi

ei ffyrdd ef

;

Ac i roddi gwybodaeth iachawd-
wriaeth i'w bobl ef : trwy faddeuant
o'u pechodau,
O herwydd tiriondeb trugaredd ein
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Duw : trwy yr hûn yr ymwelodd ä
iii Godiad Hàul o'r uchelder

;

I roddi llewyrch i'r rhai sydd yn
eistedd mewn tywyllwch a chysgod
angau : ac i gyfeirio ein traed i Ôbrdd
tangnefedd.
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac

l'r Yspryd Glân

;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae
jT awr hon, ac y bydd yn wastad :

j-n oes oesoedd. Amen.
•í yeu y Psalm hon.

Jubìlate Deo. Psal. c
CENWCH yn Uafar i'r Arglwydd,

yr hoU ddaear : g-wasanaethwch
jT Arglí^ydd mewn llawenydd, deu-
wch yn ei ydd ef mewu gorfoledd.
Gwybyddwch mai yr Arghvydd sy

Dduw : efe a'n gAMiaeth, ac nid rii

ein hunain ; ei bobl ef ydj-m, a def-

aid ei borfa.
Ewch i mewn i'w byrth efâ dî-

olch, ac i'w Ij'soedd â moliant gen-
nych : dîolchwch iddo, a chlodfonvch
ei Enw.
Canys daionus yw jr Arglwydd, a'i

drugaredd sydd yn dragywj-dd : a'i

wirionedd a berj' o gerihedlaeth i

genliedlaeth bj-th.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac
i'r Ysi^ryd Glân

;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae
yr awr hon, ac y bÿdd jm wastad :

yn oes oesoedd. Amen.
^ Tna y cetiir, Tieu y dywedir, Credo'r
ApotíoUoii, gan y Gweinidog a'r bobl,

yn eu sefyll : oddi eithr y dyddiau hyn-
ny yn unig ar y rhai y gosodwyd Credo
Sant Athanasius i'w dda/rUain.

CREDAF yn Nuw Dad nolI-g}f-
oethog, Creawdwr nef a daear

:

Ac yn lesu Grist ei un Mab ef, ein
Hargíwj-dd ni ; Yr hwn a gaed trwj-

yr Ysprj-d Glân, A aned o Fair
Forwyn, A ddîoddefodd dan Pon-
tius Pilatus, A groeshoeliwyd, a fu
tarw, ac a gladdwj-d, A ddisgjnodd i

uffern ; Y trydydd dvdd y cj-fododd
o feirw; A esgynodd i'r nefoedd,
Ac y mae yn eistedd ar ddeheulaw
Dduw Dad HoU-gyfoethog ; Oddi
yno y daw i farnu byw a meii-w.

Credaf yn vr Yspryd Glíln ; Yr
Eglwj's Lan Gatholig; Cj'mmun y
Saint ; Maddeuant Pechodau ; Ad"-
gyfodiad y cnawd, A'r Bj-Avyd tragy-
wyddoL Amen.
% Ae ar ol hynny, y &weddiau hyn ey'n
canlyn, afÄawb yn gostimg yn ddefosi-
ynol ar eu gliniau ; y Gweiiùdog ya
jyìij aUJaraâUef nthd..

Yr Arglwj'dd a fo gjd â chwi
Atlch. A chyd â'th jsprj'd dithau.

Gweinidog. Gweddiwn.
Arglwytld, trugarhâ wrthjTn.

CrisU triigarhâ wrlhym.
Arglwj'dd, trugarhâ wrthj'm.

* Tna'r Chceinidog, yr TsgoTheigion, a'r
bohl, a ddywedant Weddi'r Arglwydd d
Uc/erydd uchel.

EIN Tad, yr hwn wj-t yn y nef-

oedd ; Sancteiddier "dyEnw.
Deued dy dej'mas. Bydded dj' ew-
yllj's ar j' ddaear, Megis j' mae vn y
nefoedd. Dj-ro i ni heddyw ein bara
heunyddiol. A maddeu i ni ein dy-
lediori, Fel y maddeuwn ni i'n dyled-
wr. Ac nac arwain ni i brofedig-
aêth ; Eithr g^vared ni rhag drwg.
Amen.

^ Tìui y Gweiniâog yn ei sefyU a ddywed,

Arglwydd, dangos dy drugaredd
amom.

Atteb. A chaniattâ i ni dy iacli-

awd\vriaeth.

Offeiriad. Arglwjdd, cadw y Fren-
hiries.

Aitcb. A gAvrando ni yn drugarog
pan alwom arnat.

Offeiriad. Gwisg dy \Vcinidogion
âg ia\vnder.

Atteb. A gwna dy ddewisol bobl
yn llawen.

Ofíciriad. Arglwj'dd, cadw dy
bobi.

Alteb. A bendithia dy etifedd-

iaetb.

Offeiriad. Arglvyydd, djTO dang-
neffedd yn ein dyddiau.

Atteb. Gan riad oes neb arall a
j'mladd drosom, ond tydi, Dduw, j-n

"unig.

Off'eiriad. Duw, glanhâ ein calon-
nau ynom.
A tteb. Ac na chj'mmer dy Yspryd

Glân oddi wrthj'm.

*i Tna y cafdyn tri Chotcct : y cyntaf, o'r

Dydd, yr hum afydd yr un ag a osodir
ar y Oymmun ; yr ail, am Banmiefedd :

y trydydd, am Rai i fyw yn dda. A 'r

ddau Golect diweädafni chyfnewidir un
amser, ond eu dywedyd beunydd ar y
Forcol Keddi trwy'rhoUfitoyddyn,fcly
canlyn; a phawb ar eu gUniuu.

Yr ail Golect, am üangnefedd.

ITW, yr hwn wj-t Awdwr tang-
nefedd a charwr cj-ttundeb, yr

bwn o 'th iawn adnabod y mae n
buchedd dragj'^vj'dd j'n sefj'll amo,

i a'th wasanaetii Evdd wir fraint ; Am-
"B.S

D
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ddifiyn nyni, dy ostyngedig weision,
rhag lioU ruthrau ein gelyuion ; fel,

trwy ^bl ymddiried yn dy amddi-
Gyn do, nad ofnom allu neb çwrth-
jmiebwT, trwy nerth lesu Grist ein
Harglwydd. Amen.

T trydydd Colect, am gael GrJs.

OArglwydd, nefol Dad, Holl-
alluog a thragj'wyddol Dduw.

yr hwn a'n cedwaist yn ddiangoí
hyd ddechreu'r dydd heddj'Ay ; Am-
ddifiyn nyni ynddo â'th gadarn allu

;

a chániattâ na syrthiom y dydd hwu
mewn un pechod, ac nad elom mewn
neb rhywberygl; eithr bod cin holl
weithredoedd wedi eu trefnu a'u
llywio wrtli dy ljTvodraeth, i ^raeuth-
ur yn wastad y peth sy gj-fiawn yn
dy olwg di; trwy lesu Gríst êin
Harglwj'dd. Amen.

*I iîeuni Corau a Mannau Ue'r arferoìit
ganu, y^na y canlyn yr Äníliem.

5 Tna ypiLm Oweddi hyn sy'n canlyn a
ddarüénir yma, oddi eithr pan ddar-
üenir y Litani ; ac yna y ddury oìaf yn
unitj a ddarlUnir,fel y maenC gwedi eu
cyfiÉuyno.

GweddidrosFaicrhydi'rFrenhines.

OArglwydd, ein Tad nefol, goruch-
el a galluog, Brenhin y brenhin-

oedd, Arglwydd yr arglwj-ddi, umg
Lywiawdwr y tywysogion, yr hwn
wj|t o'th eisteddle yn edrych ar holl
drigolion y ddaear ; Ni a attolygívn
ac a erfym\vn i ti, edrych o honot yn
ddarbodus ar ein grasusaf Arghvj'cld-
es, y Frenhines V ICTOIIIA; ac
feily ei chj-flawni hi o ras dy Sanct-
aidd Yspryd, fel y bo iddi j'u was-
tadol bívy90 at dy feddwl, a rhodio
yn dy ffordd : Cjnnysgaedda hi yn
helaeth & doniau nefol ; caniattâ
iddi mewn llwj'ddiant ac iechyd lìir

hoedl ; nertha iii modd y gallo ores-

gyn a gorchfygu ei hoU elj'nion

;

ac o'r di%vedd, ar ol y fuchedd hon,
bod iddi f^vynhâu llawenydd a ded-

wyddyd tragywj-ddol ; trwy lesu
Grist ein Harglwjdd. Amen.

Gwcddi dros y Brenhìnol Bcidit.

HOLfi-alluog Dduw, ffyniion pob
daioni, yr ydjm ni yu ostyní-

edig jn attolwg "i ti fendithio Albert
Edirard Tywysog Cymru, Ty>vjs-

oges Cymru, a'r hoU Frenhinol
Deulu : Cynnysgaedda hwy ä 'tli

Yspryd Glán ; "cyfoethoga hwy â 'th

nefol' ras; Uwjdda hwy â phob
dedwyddwch ; á dwg hwy i'th dra-

gywyddol deyrnas ; trwy lesu Grist

ein Harglwydd. Amen.

Gweddi dros yr Offeiriaid a'r hóbî.

HOLL-gj-foethog a thragywyddol
Dduw, yr hwn wyt yn unig ya

gwneuthur rhj'feddodau ; Danfon i

lav^ ar ein Hesgobion a'n Curadiaid,
a'r holl gynnuUeidfaon a orchymj'n-
wjd dan eu gofal hwjnt, iachol Ys-
pryd dy ras; ac fel y gaUont wir
ryngu bodd i ti, tywaUt amynt ddy-
fal wlith dy fendith. Caniattâ hyn,
Arglwj'dd, er anrhydedd ein Dadl-
euwr a'n Cyfryngwr, lesu Grist
Amcn.

Giccddi tcaith St. ChrysoBtom.

HOLL-aUuog Dduw, yr hwn a
roddaist i ni ras y prj'd hwn,

trwy gyfundeb a chj'd-gjrÍFarch, i

wedd'ío amat; ac wyt yn addaw,
pan j-mgjmhullo dau neu dri yn dy
Enw, bod i ti ganiattâu eu gofynion

;

Cjflawna jt awr hon, O Arglwj'dd,
ddymuniad a deisvfiad dy weision,
fel y bo m^vyaf buddiol iddj-nt; gan
ganiattâu i ni j-n y byd hwn wybod-
aeth am dy wirionedd, ac jti y bj'd

a ddaw, fywyd tragj-^^jddoL Amen.

2 Cor. .\ÜL 13.

/T^ RAS ein Harglwydd lesu Grist,
*J a chariad Duw, a chj'mdeithaa
j-r Yspryd Glân, a fyddo gyd ä ni oU
byth bythoedd. Amen.

Yma y diwedd Tre/n y Foreol Weddi trtoy'r Flwyddyn.

10



TREFN Y

WEDDI BRYDNHAWNOL,
BOB DYDD TRWY'R FLA^TTDDYN.

^ Ar cUUchreu'r Weddi Brydnhaiffnol^ darUened y Gweinidog, A Uef uchcl, rÿw vn
jieuydiwaneg o'r adnodau hyn o'r Ysgrythyr Lûnyrhai sydd jjit canlyiu Acytia
dywedcd yr hyn y sydd ysyrîfenedig ar ol yr unrhyw adnodau.

PAN ddj'chwelo'r annuwiol oddi
wTth ei ddrygioni yr hwn a

wnaeth, a gwueuthur barn a chyf-

iawnder, hwnnw a geidw yn ^^w ei

enaid. Ezcc. xvüi. 27.

Yr ^vyf yn cj'dnabod fy ngham-
weddau, a'm pechod sydd jti wastad
ger fy raron. Psal. li. 3.

Cuddia dy wj^ieb oddi wi-th fy

mhechodau, a ("iilea fy hoU anwir-
eddau. Psal. li. 9.

Abertliau Duw ydj-nt ysprj'd dryll-

icdig : calon ddrj-Uiog, gj'studdiedig,

O Dduw, ni ddirmj-gi. Psal. li. 17.

Rliwygwcli eich calon, ac nid eich
diUad, ac ymchwelwch at yr Ar-
glwydd eich Duw : o herwydd gras-
ìawii a thrugarog •yw efe, liwyrfrj-dig

i ddigofaint, a mäOT ei drugaredd,
ac edifeiriol am ddrwg. Jöel ü. 13.

Gan yr Arglwj-dd ein Duw y mae
trugareddau a maddeuant, er g^mh-
ryfelu o houom i'w erbj-n : ni wTand-
awsom chwaitli ar lais yr Arglwydd
cin Duw, i rodio ya ei gj-freitliiau ef,

y rhai a roddodd efe ò'n blaen ni.

Dan. i-î. 9, 10.

Cospa ti, Arghvj-dd, etto mewii
bam ; nid jni d\'" lid, rhag it' fy

ngwneuthur" vn ddiddjTn. Jer. £
24 Psal. \\. i.

Edifarhêwch ; canys nesaodd tejTn-
as nefoedd. St. Matt. iii. 2.

Mi a gudat ac a âf at fy nhad, ac
a ddjT.cídaf wrtho, Fy uhad, pechais
yn efbj'u y nef, ac o'th flaeii dithau

;

ac mwyach nid ydwyf deilwng i'm
galw yn fab i ti. St. Liic x\: 18, 19.

Arglwydd, na ddos i Earn â'th was

;

o herwydd ni chyfiawnheir neb bjTv
yn dy olwg di. Psal. cxlüi. 2.

Os dywedwn nad oes ynom bech-
od, yr ydym yn ein t^Yyllo ein hun-
ajn, a'r gwirionedd nid j^w ynom. Os
cj'faddefwn ein pechodau, fi-ddlon
yw efe a chyfiawn, fel y maddeuo i

ni ein pechodau, ac y'n glanliao oddi
%vrth bob anghj-fiawnder. ISt.Ioan
i. 8, 9.

11

FY an%vj'l gariadus frodyr, y mae'r
YsgrjthjT Lân yn ein cj'nhj'rfu.

mewn amrywiol fannau, i gydnabod
ac i gyftesu ein haml bechòdau a'u
hanwiredd ; ac na wnelem na'i:

cuddio na'u celu yngwdd jr HoU-
alluog Dduw ein Tad 'nefoî ; eìthr

eu cj'ffesu â gostyngedig, isel, edif-

arus, ac ufudd galon ; er mwyn caö-
ael o honom faddeuant am àanynt,
tnvy ei anfeidrol ddaioni a'i drugar-
edd ef. Ac er y dylem ni bob amser
addef yn ostyngedig ein pechodau
ger bron Duw ; etto ni a ddylem yn
bennaf wneuthur hj'nny, pan ym-
gj'nhullom i gyd-gyfarfod, i dalu dî-

oich am yr aml ddaioni a dderbyu-
iasom ar ei law ef, i ddatgan ei baedd-
ediccaf foUant, i wrando ei sanct-
eiddiaf Air ef, ac i erchi y cyfryw
bethau ag a fyddo cymm«-ys ac ang-
enrheidiol, yn gystal ar lës y corph
a'r enaid. O herwj'dd paham myfi a
er^'niaf ac a attolygaf i chwi, cynnifcr
ag j' sydd j'ma yn bresennol, gj'd-

djnnu ä myfi â cîialon bur, ac â llef-

erydd ostjiigedig, hj'd j'ngorseddfa'r

nefol rad, gan ddjTvedyd ar fy oli

;

% Cìjffes gyffreâin, i'w dywedyd gan iir

hoU Gynnulleidfu, ar ol y Gweinìdog,
gan ostwng ar eu gliniau oü.

HOLL-alluog Dduw a thrugaroc-
caf Dad; Njiii a aethom ar

gjfeiliorn allan ö'th flj'rdd di fel

defaid ar gjfrgoU. Nyni a ddilyn-
asom ormod ar amcanion a chwant-
au ein calonnau ein hunain. Nyni
a wnaethom j'u erbj'n dy sancteidd-
iol gyfreitliiau. Nj"m a adawsom heb
wnenthur y pethau a ddylesym eu
grn'neuthur ; Ac a wnaethom y peth-
au ni ddylesj-m eu gwneuthur; Ac
nid oes iêchyd j-nom. Eithr tydi, O
Arglwydd, cymmer drugaredd ar-

nom, ddrwg weithredwr truain. Ar-
bed di hwj-nt-hwj', O Dduw, y rb^
sy'n cyffesu eu beiau. Cj'weiria di'r

sawl sydd yn edifarus ; Yn ol dy
addewidion a hyspyswyd i ddyn yng
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Nghristlesu ein Harglwydd. Achan-
iattâ, drugaroccaf Dad, er ei fwyn ef

;

Fyw o honom rhag llaw mewn duw-
iol, union, a sobr fuchedd, I ogon-
jant dy sancteiddiol Enw. Amen.
^ T Gollyngdody Tieu Faddeuant pechod-
au, i'w àdatgan gan yr Offeir'iad yíi

uniff, yn ei sefyU; a'r bobl etto ar eu
gliniau.

YR HûU-alluog Dduw, Tad ein
Harelwydd lesu Grist, jt hwn

ni ddeisj-f farwolaeth pecliadur, eithr
yn hytrach ymchwelyd o hono oddi
wrth ei anedd, a bj-w ; ac a rodd-
es allu a gorchyínyn i'w Weinidog-
ion, i ddatgan ac i fynegi i'w bobl,
sydd yn edifarus, Ollyngdod a Madd-
euant am eu pechodau : Efe a bar-
dyna ac a ollwng y rhai oll sydd ivir

edifeiriol, ac yn dditfuant jti credu
i'w sancteiddiol Efengji ef. O her-
wydd paham attolygíTO ni iddo gan-
iattâu i ui wir edifeirwch, a'i Yspryd
Glân ; fol y bj'ddo boddlon ganddo'r
pethau yr ydym y pryd h^vn yn eu
gìvneuthur ; a bod y rhan arall o'n
bywyd rhag Uaw yn bur ao yn sanct-
eiddlol; modd y delom o'r diwedd
i'w laweuj'dd tragj'wyddol ; trwy
lesu Grist ein Harglwydd. Amen.
^ Yna y<j03tvmg y Gweinidog ar ei Itniau,
ac a ddywed iyeddi'r Arglìcydd â lltíf

ucJi-J ; a'r bûbl he/yd ar eu gliniau, yii

ei dywedyd gyd âg e/.

EIN Tad, yr hwn wyt yn y nef-
oedd ; Sancteiddier dy Enw.

Deued dy dejTnas. Bydded dy ew-
yllys ar y ddaear, Megis y mae jti y
nefoedd. Djto i ni heddyw ein bara
beunj-ddioL A maddeu i ni ein dy-
ledion, Fel y madde^vn ni i'n dyled-
wr. Ac nac arwain ni i brofedig-
aèth ; Eithr gwared ni rhag drwg

:

Canya eiddot ti yw'r deyrnas, A'r
gallu, A'r gogoniant, Yu oes oes-
oedd. Amen.

^ Tna y dyiced efe yn yr un modd,

Arglwydd, agor ein gwefusau.
Atteb. A'n genau a ^Tiega dy

foliant

Offeiriad. Duw, brj-sia i'n cyn-
northwyo.
Atteb. Arglwydd, prysura i'n

cymmorth.
1 Tna, a phawb yn eu sefytt, yr OffeSriad

a ddywed,

Oogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac
l"r Yspryd Glân

;

Atteb. Megis yr oedd yn y dech-
reu, y mae yr awr hon, ac"y bydd yn
wastad : yn oea oesoedd. Amen.

12

Offeiriad. Molwch yr Arglwydd.
Atteb. Moliannus fyddo Enw^

Arglwydd.

^ Jna y dywedir, neu y cenir, y Psaimau
mewn trefn, megia y gotodwyd hvy.
Tna Mtth o'r Ben Destament, megis aç
y gosodwyd. Är ol hynny, y Ma^fìcat
[neu Gân yfendigedig Faír Foruryn) yn
Gymraeg, m^git y carHyn.

Magnijlcat. St. Luc i. 46.

FY enaid a fawrhâ yr Arglirydd :

a'm hyspryd a lawenychodd yn
Nuw fy lachawdwr.
Canys efe a edrychodd : ar ostjmg-

eiddrwydd ei wasanaethyddea.
Oblegid wele, o hyn aílan : yr holl

genhedlaethau a'm geilwyn wnfyd-
edig.

Canys yr hwn sydd alluog a wnaeth
i mi fawredd : a sanctaidd yw ei Enw
ef.

A'i drugaredd sydd yn oes oes-

oedd : ar y rhai a'i hofnant ef.

Efe a ddangosodd nerth â'i fraich :

efe a wasgarodd y rhai beilchion ym
mwriadau eu calonnau.
Efe a dynnodd i lawr y cedym o'n

heisteddfaau : ac a ddjTchafodd y
rhai isel radd.
Efe a lanwodd y rhai newynog ä

phethau da : ac a anfonodd ymaith
y rhai goludog mewn eisiau.

Efe a gj-nnorthwyodd ei was Is-

rael, gan gotìo ei drugaredd : fel y
dywcdodd wrth ein tadau, Abraham
a i had, yn dragjTvj-dd.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac
i'r Yspryd Glân

;

Megis jT oedd j n y dechreu, j' mae
yr awr hon, ac y bj'dd yn wastad :

yn oes oesoedd. Amen.
% î^eu ynte y Fsalm hon ; oddi cîthr ar y
namytt un iigeinfed dydd o'r mis, pan
ddarllenir hi yn rrefn gyffred'm y
Psaimau.

Cantate Domino. Psal. .icYÌii.

CENWCH i'r Arglwydd ganiad
newydd ; canys efe a wnaeth

bethau rhyfedd : â'i ddeheulaw, ac
ä'i fraich sanctaidd, y parodd iddo ei

hun iachawdwriaeth.
Hysçysodd yr Arglwydd ei iach-

awdwnaeth : a datguddiodd ei gjrf-

iawnder ynçolwg y cenhedloedd.
Cofiodd ei drugaredd a'i wirionedd

i d Israel : a holl der^au'r ddaear
a welsant iachawdwriaeth ein Duw
ni.

Cenwch jti Ilafar i'r Arglwydd, yr
holl ddaear : llefwch, ac ymlawen-
hôwch, a chenwch.
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Cenwcli i'r Arglwydd gyd â'r delyn

:

efeyd ä'r delyn ä llef canmoliaeth.
nwch j-n'Uafar o flaen yr Ar-

glwydd y Brenhin : ar yr udgym a
sain comet
Rhued y môr, ac y sydd ynddo : y

byd, a'r rhai a drigant o'i fewn.

Cured y llifeiriaint eu dwylaw, a
chyd-ganed y mynyddoedd o flaien

yr Arglwydd : canys efe a ddaeth i

urnu'r däaear.
Efe a fama'r byd mewn cyfiawn-

der : a'r bobloedd mewn uniondeb.
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Alab : ac

i'r Yspryd Glán

;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae
yr awT hon, ac y bydd yn wastad :

yn oes oesoedd. Amen.
^ Tna Lliíh o'r Testame>U yeicÿdd, megis

y gotodwÿd: ac ar ol h}pxny, Nunc di-

mittis {neu Gáii Simeon) yil Gymraeg,
meçisy cantyn.

Nunc dimittis. St Luc ü. 29.

YR awr hon, Arglwj-dd, y goUyngi
dy was mewn tangneleiid : ya

ol dy air.

Canys fy llygaid a welsant : dy
iachawdwriaeth,
Yr hon a barottoaiìt : ger bron

wyneb yr hoU bobl

;

I fodyn oleuni i oleuo'r Cenhedl-
oedd : äc ya ogoniant i'tli bobl Is-

raeL
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac

i'r Yspryd Glân.
Megiâ yr oedd yn y declireu, y mae

yr a»T hon, ac y bydd j'n wastad :

yn oes oesoedd. 'Ameu.

ì Jfeu y Psalm hon ; oddi eiûir ar y deit-

ddegfed dydd o'r mis.

Deiu misereatiir. Psal. lx%-ii.

Dtr\V a dmrarhao wrthym, ac
a'n bendithio : a tliy«ynned

llewjTch ei wjTieb arnom, a tlmi-

garhàed wrthyin.
Fel yr adv.-aener dy fforUd ar y

ddaear : a'th iachawd\vriaeth ym
mhlith yr hoU genhedloedd.
Moìianned y bobl di, O Dduw :

molianned yr holl bobl dydü.
Llawenháed y cenhêdloedd, a

byddant hyfryd : canys tydi a fem-
n bobl yn uniawn, ac a lywodraeth-
i'r cenhedloedd ar y ddaear.
Molianned y bobl di, O Dduw :

molianned yr hoU bobl dydi.

Yna'r ddaear a rydd ei tfrwyth : a
Duw, sef ein Duw ni, a'n bendlthia.
Duw a'n bendithia : a hoU derfyn-

au'r ddaear a'i hofnant ef.
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Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ao
i'r Yspryd Glàn

;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae
yr awr hon, ac y bydd yn wastad :

yn oes oesoedd. Amen.
5 rha y centr, neu y dÿtcedir, Ortdo'r
Ap-istoUon gan y Giceinidog a'r boU, yn
eu sefyU.

CREDAF yn Nuw Dad HoU-gyí-
oethog, CreawdwT nef a daear

:

Ac yn lesu Grist ei un Mab eí,

ein üarglwydd ni ; Yr hwn a ^d
trwy yr Yspryd Glàn, A aned o Faii
Forwyn, A àdîoddefodd dan Pon-
tius PUatus, A groeshoeliwyd, a fu
farw, ac a gladdwyd ; A ddisgynodd
i uffem ; Y trydydd dydd y cj-fododd

feirw; A esgynodd i'r nefoedd,
Ac y mae jti eistedd ar ddeheulaw
Dduw Dad HoU-gyfoethog ; Oddi
jmo y daw i famu bjrw a meirw.
Credaf yn vt Yspryd Glân ; Yr

Eglwjs Lan 6athoIig; Cymmun y
Saint ; Maddeuant Pechodau ; Ad-
gj-fodiad y Cnawd, A'r Bjrwyd trar

gÿwyddoL Amen.
^ Ac ar ol hynny, y &iceddlau hyn ty 'n

caníyìi, a phawb yn gostwng yn ddefoè^
iynol ar eu gliniau ; y Gnnidog yn
gyruaf a lefara á üef uchél,

Yr Arglwrdd a fo gyd ä chwi.

Atteb. A chyd ä 'th yspryd dithau.

Gieeinidog. Gweddîwn.

Arglwydd, tmgarhâ wrthym.
Crist, truçarhd tcrthìim.

Arglwydd, tmgarhä wrthj-m.
* ì'na'r G^ceinidoy, yr Tsgolhei^ion, a'r

bohl, a ddyiced/Ant Weddi yr Argtwydä
d Ueferydd uchel.

EIN Tad, yr hwn wyt jti y nef-

oedd ; Sancteiddiër "dy 'Enw.
Deued dy deymas. Bydded dj' ew-
yllys ar y ddaear, Megis y mae yn y
netoedd. Dyn> i ni hedd>"w ein bara
beunydàiol. A maddeu i ni ein dy-
ledioü, Fel y madùeuim ni i'n dyled-
wr. Ac nac arwain ni i brofedig-

aëth ; Eithr gwared ni rhag drwg.
Amcn.
1 Tna'T Gmànidog yn ei scfytl, a ddywed,

Arglwydd, dangos dy dmgaredd
amom.

Atteb. A chaniattâ i ni dy iach-

awdwriaeth.
Offeiriad. Arglwydd, cadw y Fren-

hines,

Atteb. A gwrando ni yn dmgarog
pan alwom araat.

(^ÿ'iiriad. Gwisg dy Weinidogion
I âg lawnder.



PRYDNHAWNOL WEDDl,
Atteb. A gwna dy ddewisol bobl

yn Uawen.
Ofeiriad. Arglwj'dd, cadw dy

bobl
Atteb. A bendithia dy etifedd-

iaeth.

Offeiriad. Arglwj-dd, dyro dang-
nefedd jti ein dyddiau.

Atteb. Gan "nad ocs neb arall a
ymladd drosoni, ond tydi, Dduw, j-n

unig.

Offciriad. Duw, glanhâ ein calon-

nau jmom.
Attcb. Ac na chynimer dy Ys-

pryd Glân oddi wrthjTU.

í Tna y canltm tri OhoUct : y ajntaf, o'r

Dydd; yr ail, am Dangnefedd; y tryd-
ydd, am GynJioithtcy yn erbyr. pob Per-
ygl, feX y caiüyn yma rhagìlaw. A'r
ddau Golect diweddaf a ddywedir bob

dydd ar HrydnJtawnol ìi'eddi, heb gyf-
ncwid.

Tr ail Golect, ar v Brÿdnhaicnol
Wcd'di.

Dtr\V, oddi wrth ba un y daw pob
addunod sanctaidd, pob cjTigor

da, a phob g\veitlired gj'tiawn ; Djto
i'th wasanaeth-ddNTiion y rhyw dang-
nefedd a'r na ddichon y byd ei rotidi

;

modd y gallu eiu calonnau jTmGi i

ufuddhäu i'th orchjTnynion, ac hef-

yd trwy'n hamddilVj-n ni rhag ofn

ein gelj-nion, allu o honom dreulio

ein hainscr niewn heddwch a thang-
nefedd ; tnvy haedde<ügaethau lesu
Grist ein HiachawdwT. Amen.

Y trydydd Colect, am Gynhorthwy
yn erbyn pob Perygìon.

GOLECA ein tj-wj-Ilwch, ni a at-

tolyg\\-n i ti, O Argl\vj'dd ; a
thrwy dj- fa«T drugaredd amddifÌJTi
njtii rhäg pob perjgl ac enbydn\ydd
y no3 hon ; er serch ar dj- un Aiab,
ein Hiachawdwr lesu Griit. Amcn.
^ Mewn Corau, a ilartnau Ue'r arferonl

ganu, yma y cajilyn yr A ntíienu

Gweddi dros Fawrìn/di'rFrenhines.

OArglwydd, ein Tad nefol, goruch-
el a galluog, Brciihin y brenhin-

oedd, Arglwydd jt arglwyddi, unig
LjTviawdwr y tj-wjsogion, yr hwn
wyt o'th eisteddle yn edrych ar holl

drigolion y ddaear ; Ni a attoh'gwn
ac a erfTOÌwTi i ti, edrych o honot jti

ddarboàus ar ein grasus.if Arglwjdd-
es, y Frenhines V ICI'ORIA; ac

felly ei chyflawni hi o ras dy Sanct-
aidd Ysprj'd, fel y bo iddi j"n was-
tadol bwyso at dy feddwl, a rhodio
jTi dj' fîordd : CjTmj'sgaedda hi jni

helaeth â doniau nefol ; caniattá
iddi mcwTi Uwyddiant ac iechyd hir

hoedl; nertha hi modd y gallo or-

esgyn a gorchfjgu ei hoil elj-nion

;

ac o'r diwedd, ar ol y fuchedd hon,
bod iddi fwjTihâu llawenydd a ded-
\vyddyd tragj-\\-jddol ; trwy lesu
Gristein Harglwydd. Amen.
Gtceddi dros y Brenhinol Deulu.

HOLL-alluog Dduw, fTjTincn pob
daioni, jt jdjTn ni yn ostyng-

edig jTi attolwg i ti fendithio AÌbert
Edward Tywysog Cymru, Tywys-
oges Cymrtt, a'r hoU Frenhinol
Dculu: CjTinjsgaedda hwy à'th
Yspryd Glân ; cyí'oethoga hwy a'th

neful ras ; llwjdda hwy ä j)hob

dedwj'ddwch ; a dwg hwy i'tli dra-
gj'wyddol devrnas; trwy lesu Grist
ein Harglwj'ûd. Amen.

Gweddi dros yr Offeiriaid a'r bobl.

HOLL-gj-foethog a thragj'wyddol
Dduw, yr hwn wyt j'n imig yn

gwneuthur rhj'feddodau ; Danfon i

lawr ar ein Hesgobion a'n Curadiaid,

a'r hoU gjmnuUeidfaon a orclijTnyn-

wj'd dan eu gofal hwjTit, iachol Ys-
prj'd dy ras ; ac fel y gallont

rj'ngu bodd i ti, tj-^^allt arnynt ddy-
fàl wlith dy fendîth. Cauiattâ hyn,
Arglwj'dd, er anrhj-dedd ein Dadl-
euwT a'n Cyfryngwr, lesu Grist.

Amcn.
Gweddi wailh St. Chrysostom.

HOLL-aUuog Dduw, jt hwu a
roddaist i ni ras y "prj'd h\ni,

trwy gj'fundeb a chyd-gj'íarcli, i

weddîo arnat ; ac wj-t j-n addaw, pan
j-mgynhuUo dau neu dri j-n dy Enw,
bod i ti ganiattâu eu gofj-nion ; Cj"f-

lawna jt awT hon, O Arglwydd,
ddymuniad a deisj'fiad dy weision,

fel'y bo mwjaf buddiul iddyut; gan
gaiiiattáu i ni j-n y byd hwTi wvbod-
aeth am dy wirionedd, ac j'n j' bj'd a
ddaw, fj'wÿd tragywj-ddoL Amen.

2 Cor. xüi. 13.

GRAS ein Harglwjdd lesu Grist,

a chariad Duw, a chjmdeithas
vr Yspryd Glân, a fyddo gj'd ä ni oU
bjth bj'thoedd. Amciu

Yma y diwcdd Trefn y Brydnhawnol Weddi tricÿ'r Flwyddyn.
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CREDO SANT ATHANASIUS.
^ Ar y Oiryliau hyn: tef, dydd N'adolig Crist, dydd guryl YstwjII, dydd gvryl Sant

Matthlas, dydd Püsg, » Dyrchafael, y SulgTryn, dydd G-uryl Sant loan Fedyddiwr,
Bant lago, Sa»U Bartholomeus, Sant Jlatthew, Sant Simon a Sa/ní Judas, Samt
Andreas, o Sul y Drindod ; y cenir, iieu, y dywedlr, ar y Foreol Weddí, yn Oe Credo
ì/r ApoetoUon, y &yffe» hon o'n Ffydd GrisUonogol, a Bìr yn gyffredin, Credo Sant
Athanasius, gan y Gweinldog a'r Bobl, yn aefyU.

Quicunque vult.

pWYbynnag a fjiino fod yn gad-
A wedig : o fiaen dim rbaid iddo
gynnal y Ffydd Gatboliç.
Yr hon Ffydd, oni's ceidw pob dyn

yn gyfan ac yn ddihalog : diammeu
y collir ef yn dragywydd.
A'r Ffyad Gatholig yw bon : Bod

i ni addoli un Duw yn Drindod, a'r

Drindod yn ündod.
Nid c)-mmy8gu o bonom y Per-

eonau : na gwabanu 'r Sylwedd.
Canjs nn Person sydd i'r Tad,

arall i'r Mab : ac arall i'r Yspryd
Glän.

Eithr Duwdod y Tad, y Mab, a'r

Yspryd Glân, sydd unrhyw : Gogon-
iant gogyfuwch, Mawrhydi gogyd-
tragywyddol.
Ûnrhyw yw 'r Tad, unrbyw yw 'r

Mab : imrhyw jrw 'r Yspryd Glân.
Digrëedig Dad, digrëedig Fab :

digrëedig Yspryd Glân.
AnfesiiredigDad, anfesuredigFab

:

anfesuredig \ sprj'd Glân.
Tragywyddol Dad, tragywyddol

Fab : tragj-wyddol Yspryd Gläin.

Ac etto nid ydj-nt dn thragjTTj-dd-
olion : ond un tragj-wyddol.
Ac fel nad jTit dri anfesurediçion,

na thri digrëedlgion : ond un digrë-

edte, ac un anfesuredig.
Felly yn gj'flfelyb, HoU-alluog j'w

'rTad, HoU-alIuog j-^y 'r Mab : Holl-
alluog j-w 'r Yspryd Glân.
Ac etto nid nt dri Holl-alluogion

:

ond un Holl-alluog.
Felly y Tad sy Dduw, y Mab sy

Dduw : a'r Yspryd Glân sy Dduw.
Ac etto nid nt dri Duwiau : ond

un Duw.
Felly y Tad sydd Arglwydd, y Mab

sydd Arglwydd : a'r Yspryd Glân
idd Arglwj'dd.
Ac etto nid nt dri Arglwyddi :

namyn un Arglwydd.
Canya fel y'n cymhellir trwy y

Cristionogaidd wirionedd : i gyfaddef
bod pob Person o bono ei hun yn
Dduw ac yn Arglwydd

;

Felly y'n gwaherddir trwy'r Ga-

tholiç Grefydd : i ddywedyd, bob tri

Duwiau, neu dri Argiwyddi.
Y Tad ni wnaethpwyd gan neb :

ni's crëwyd, ac ni's cenhedlwyd.
Y Mab sj'dd o'r Tad yn unig : heb

ei wneuthùr, na'i grëu ; eithr wedi
ei fenhedlu.
Yr Yspryd Glân sydd o'r Tad a'r

Mab : heb ei wneutbur, na'i grëu,
na'i genbedlu ; eithr yn deilliaw.

Wrth hynny, un 'Tad y sydd, nid
trí Thad ; un Mab, nid tri Mab : un
Yspryd Glân, nid tri o Ysprydion
Glàn.
Ac yn y Drindod hon, nid oes un

cynt, neu gwedi eu gilydd : nid oes

im mwy na Uai nâ'u gUydd ;

Eithr yr hoU dri Phersonau ydynt
ogyd-tragywyddol : a gogyfuwch.
Ac felly ym mhob petn, fel y dy-

wedwyd uchod : yr Undod yn y
Drindod, a'r Drindod yn jrr Undod
sydd i'w haddoli.
Pwy bjmnag gan hynny a fynno

fod yn gadwedig : sj-nied feUy o'r

Drindod.
Y mae hefyd yn anghenraid, er

mwyn tragj'wyddol iachawdwriaetb

:

gredu o ddyn yn íîj'ddlon am gnawd-
oliaeth ein Harglwydd lesu Grist.

Canys j'r iawu nydd yw, credu a
chyffesu o honom : fod ein Har-
glwj-dd ni lesu Grist, Fab Duw, yn
Dduw ac yn Ddyn

;

Duw, o Sylwedd y Tad, wedi ei

genhedlu cj'n yr oesoedd : a Dyn,
Sylwedd ei fam, wedi ei eni yn y

byd;
Perffaith Dduw, a pherffaith Ddyn

:

o enaid rhesj"mmol, a dynol gnawd
yn hanfod

;

Gogj'fuwch a'r Tad, oblegid ei

Dduwdod : a Uai nâ'r Tad, oblegid
ei Ddyndod.
Yr hwn er ei fod yn Dduw ac yn

Ddyn : er hynny nid yw efe ddau,
ond un Crist.

Un ; nid trwy ymchwelyd y Duw-
dod yn gnawd : ond gan gymmeryd
y Dj-ndod at Duw

;

Un i gd oU ; nid gan gymmyega



Y LITAM.
*r Sylwedd : ond drwy undod Per- i

tOn, I

Canys fel y mae yr euaid rhesym-
mol a'r cnawd yr un dyn : felly Úuw

|

a Dyn sydd un Crist

:

i

\r tíwa a ddîoddefodd er ein 1

hiachawdwriaeth : a ddisgynodd i

uffern, a gyfododd y trydydd dydd
feirw.

Esgjnodd i'r nefoedd, ac y mae j-n

eistedd ar ddeheulaw 'r Tad, Duw
HoU-alluog : oddi j-no y daw i farnu
byw a meirw.
Ac ar ei ddyfodiad y cyfjd pob

dyn yn eu cjTph eu huuaiu : ac a

roddant gyfrif ara eu gweithredoedd
pr'íod.

A'r rhai a wnaethant dda, a ant
i'r byw}-d tragywyddol : a'r rhai a
wnaêtliänt ddiwg, i'r tân tragj'-

wj-ddoL
Hon yw y Ffydd Gatholig : yr

hon pwy b^nag a'r ni's cretto jti

fîyddlon, ni all efe fod yn gad-
wedig.
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac

i'r Yspryd Glân

;

JMegis' yr oedd jti y dechreu, y mae
yr awr lîon, ac y bydd yn wastad :

jT oes oesoedd. Anîen.

Y LITANL
T rrmi y canlyn y LUani, neu TmMUau Cÿffredinol, i'tc canu, neu t'w dywedyd, ar o2

y Foreol ireíí, ar y Suliau, y Merchurau, a'r Gwenerau, ac ar Amierau eraiUp

pan orcJiymyner gan yr Ordinari,

Drw Dad, o'r nef : trugarhS
ííTthym wir bechaduri.iid.

Duu: Dad, o'f in'f .• trngarhâ
wì-thym tcir bcchaduriaid.
Duw Fab, Bryn\vr y byd : tru-

garhâ ^TthjTn wir bechaduriaìd.
ÎJiíîP Fah, Bri/mrr y hyd : tru-

oarlìd wrOiym tcìr hcchaduriaid.
Duw Ysprj-d GlSn, yn deiUiaw

oddi wrth y "fad a'r Mab : trugarhâ
wrthym wir bechaduriaid.
Duw Yspryd Glûn, yn dciìliaic

oddi tvr(h yfad a'r Mab : trugarhâ
tcrthym wir bechaduriaid.
Yr ogoned, ISji, fcndigaid Drin-

dod, tri Pherson, ac un Duw : tru-

garhâ wrthym wir bechaduriaid.
Yr ogoned, lân, /cndigaid Drin-

dod, tn Pherson, ac un Duw : tru-

garhâ tcrthym wir hechaduriaid
Na chofia, Arglwydd, ein han-

«iredd, nac anwiredd ein rhîeni ; ac
iia ddyro ddîal am ein pechodau :

arbed nyni, Arglwj-dd daionus, ar-

bed dy bobl a ìbrynaist ä'th werth-
fawroccaf waed, ac na lidia ívrthym
yn dragywydd.

Arbe'd ni, Arglwydd daionus.
Oddi wrth bob drwg ac anffawd

;

oddi wrth bechod, oddi wrth ystrj'w

ac ymgyrch y cj-thraul; oddi wrth
dy lid, ac oddi wrth ^medigaeth
dragywyddol,
Gicared ni, Arqhcydd daionus.
Oddi wrth bob dallineb calon ;
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oddi wrth falchder, a gAvag-ogoniant,
a ffug sanctciddrwydd ; oddi wrth
gr\Tifigen, dig.isedd, a bwTÌad drwg, a
pìiob anghariadoldeb,
Gu'ared ni, Argltcydd daionus.
Oddi wrth anniweirdeb, a phob

pcchod niarwol arall ; ac oddi wrth
hoU dwjil y bjd, y cnawd, a'r cyth-
raul,

Gw'ired ni, Arglicydd daionus.
Oddi with fellt a thymmestl ; oddi

wrth bla, haint y nodau, a newyn;
oddi wrth rj-fel, a Ilofruddiaeth, ac
oddi wrth angau disyfj-d,

Gwared ni, ArgUrydd daionus.
Oddi wrth bobterfj'sg, dii-gel frad,

a gwrthryfel; oddi wTth bob gan
ddj'sgeidiâeth, heresi, a sism ; oddi
wrth galedrwjdd calon, a dirmyg ar
dy Air a'th OrchjTnjTi,
Gwared ni, Arghcydd daionus.
"rrwy ddirgelwch dy lân Gnawd-

oliaeth ; trwy dy sanctaidd Ened-
igaeth, a'th Enwaediad; trwy dy
Fedydd, dy Ymprj"d, a'th Brofcdig-
aeth,

Gicared ni, Arglwydd daionus.
Trwy dy ddiriawr Ing, a'th Chn

gwaedlyd ; trwy dy Grog, a'th Ddí-
oddefaint ; trwy dy werthfawr Ang-
au, a'th Gladdedigaeth ; trwy dy an •

rhydeddus Adgyfodiad, a'th EËgyn-
iad ; a thrwy ddyfodiad yr Yspryd
Glàn,
Gtcared ni, Arglwydd daionut-
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Yn boll amser ciu trallod, yn holl

amser ein gwníyd ; yn awr angau,
ac yn nydd y tàrn,

Gwared ni, Arglwydd daionus.
Nyni bechaduriaid a attolygwn i

ti ein gwrando, O Aiglwjdd Dduw

;

a theUyngu o honot gadw, rheoli, a
llywodraethu dy làn Eglwjs Gyff-

redinol yn y ffordd union

;

Nÿn i a attolygwn i ti eingwrando,
Arolicydd trugarog.
íeüyngu o nonot gadw a nerthu

i'th wir addoli, mown iawnder a
glendid buchedd, dy 'Wasanaeth-
yddes YICTORIA, ein grasusaf
Frenliines a'n Pen-llywydd

;

Nyni a atiolygwn i ti ein gicrando,
Arçlwydd truçarog.
íeiingu o honot lywodraethu ei

chalon yn dy ffydd, o'fn, a chanad ;

ac iddi ymddiriêd byth jTiot, ac ym-
gais jn wastad â'th anrhydedd a'tb

ogoniant;
Nyni a attolygtcn i ti eingwrando,

Arglwydd trugarog.
'feilyngu o honot ei hamddifiyn a'i

cbadw, gan roddi iddi fuddugoliaeth
ar ei boll elynion

;

Nyni a aitolygìtn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.

Teil \ n^ ohunot tendithio a chadw
Aìbert Eduard Tywjs/:>g C'i/mru, Tv-
wysoges C>/mru,'a.'t holJ Frenhiuol
Deulu;
Nyní a attolygwn i ti ein gwrando,

Argltcydd trugarog.
"íeilyngu o honot lewyrchu yr hoU

Esgobion, Offeiriaid, a Dîaconiaid,

àg iawn wybodaeth a deall dy Air

;

ac iddynt Ìwy, trwy eu pregeth a'u
buchedd, ei fýnegi a'i ddaingos yn
ddyladwy

;

yni a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.

"Teilyngu o honot gj-nnysgaeddi;
Arglwj-ddi'r Cynghor, â'r holl Fon-
edd, ä gras, doct'iüneb, a deall

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trùgarog.
Teilyngu o honot fendithio a chadw

y Penswj-ddogion
; gan roddi iddj-nt

ras i wneuthur cyíiawnder, ac i am-
ddiffyn y gwir

;

ííyní a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.

î'eilyngu o bonot fenditbio a chadw
dy hoìl bobl

;

Nyni a attolygwn i ti cin gwrando,
Arglwydd tnigtrog.
Teilyngn o honot roddi i bob cencdl

undeb, tangnefedd, a chyd-gordio

;

17

Nyni a attolygwn ì ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.

"reilyngu o Honot roddi i ni galon
i'tb garu ac i'th ofni, ac i fyw yn
ddîesgeulus yn ol dy orchymyn-
ion;
Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,

Arglu-ydd trugarog.
reilngu o nonot roddi i'th hoU

bobl chwaneg o ras, i wrando yn
ufudd dy Air, ac i'w dderbyn o bur
ewyllys, ac i gynhyrchu ffrwythau
yr Yspryd

;

Nyni a attolygwn i ti eingwrando,
Arglwydd trugarog.
reilyngu o honot ddwyn i'r ffordd

wir bawb a'r a aeth ar gyfeiliom, ac
a dwyllwyd

;

Nyni a aítolygwn i ti eingwrando,
Arnlirydd trà'jarog.

Teilyngu o nonot nerthu y rhai

sydd ÿn sefyll ; a chysuro a ch\-n-

north-yo y rhai sydd ä gwan galon,

a chyfödi 'r sawl a sjTthiant, ac o'r

diwedd curo i lawr Satan dan ein

traed;
Nyn i a attolygwn i ti cin gwrando,

Arglicydd trugarog.
Teilyngu o honot gymmorth, helpn,

a diddanu, pawb a'r sy mewn perj-gl,

angenoctid, a thrallod

;

Nyn i a attoìygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trùgarog.
Teilyngu o honot gadw pawb a'r

y sydd yn ymdaith ar fôr neu dir,

pob gwraig wTth esgor plant, yr holi
gleition, a rhai bychain ; a thosturio
wrth bawb a fyddo mewn caethiwed
a charchar;
Nyni a attolygwn i ti eingwrando,

Arolwydd trugarog.
"íeilyngu o "honot amddifiyn ac

amgelêddu y plant amddifaid, a'r
gwragedd g^reddwon, a phawb a'r

y çydd j-n unig, ac jti goddef gor-
thrÿmder

;

Nyni a attolygwn i ti eingwrando,
Arglwydd trugarog.

'Teilj-ngu o honot drugarhân wrth
bob dj-n

;

Nyrii a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglicydd trugarog.

"íeUjTigu o honot faddeu i'n gel-

ynion, erlyn^v\T, ac enllibwr, a
throi eu calonnau

;

Nyni a attolygwn i li ein gwrando,
Arglwydd trugarog.
"teUyngu o h'onot roddi a chadw er

ein Iles, amserol íErwythau'r ddaear,
modd y caffom mewii amser dyled-
us eu mwynhâu

:
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Nyni a attolygum i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.
Teilyngu o fionot roddi i ni mi

edifeirwch; a maddeu i ni ein hoU
bechodau, ein hesgeuiusdra, a'n han-
wybod ; a'n cynnysgaeddu â gras dy
Yspryd Glân, i wellhâu cin buchedd
yn ol dy Air sanctaidd

;

Nyni a aitolygwn i ti cin gwrando,
\

Argltcydd trugarog.
|

Mab Duw : attolygwn i ti ein

gwrando.
Mab Duio : attoìygien i ti ein I

giorando.
Oen Duw : yr hwn wyt yn dilëu

pcchodau 'r byd

;

Caniattâ ini dy dangnefedd.
Oen Duw : jt hwn 'w'si yn dilëu

pechodau 'r byd

;

Tritgarhà wrthym.
Crist, clyw uyni.

Crist, clyu} nyni.
ArglT\-ydd, trugarhâ OTthjTn.
Aì-glwydd, trugarhâ tcrtliym.

Crist," trugarhâ wrthj-m.
Crist, trugarhä trrthym.

Argiwydd, trugarhâ ^yrtliyni.

Argiwydd, trttgarhä tvrtl>;/m.

T Fìtíl y dy-iced yr OffeirUid, a'r bobl gyd
ág ef, ^yeddi'r Artjlwydd.

EIN Tad, yr hwn (ì'jt j-n y ncf-
oedd; Sancteiddicr dy "Enw.

Deucd dy dcyrnas. Bydded dy ew-
yllyg ar y ddaear, Megis y mae yn y
Ncfocdd. Dyro i ni hcdd)"w ein bara
beunyddiol. A maddsu i ni ein dy-
ledion, Fel y niaddeuwTi ni i'n dyled-
wr. Ac nac arwain ni i brofedig-
aeth ; Eithr pvared ni rhag drwg.
Amen.

Offi'iriad. Argl\vTdd, na wna â
nyúi yn ol ein pechodau.

Atti'b. Ac na obnyya ni j'n ol ein
hanwireddau.

Gweddîwn.

DTTW Dad trugarog, jt hT\-n nid
wyt yn dirmygu uchenaid calon

gystuddiedig, nac adduned y gor-
thrymmedig ; Cynnorthwya yn dru-
garog ein gweddíau, y rhai jtm ni
yn cu gmieuthur ger dj' fron yn ein
holl drallod a'n blinfyd pa bryd bjTi-
nag y gwasgant amom ; a gvvrandò ni
ynrasusol, fel y bo i'r drjgau hynnj-,

y rhai y mae jstrj-w a dichell diafoí
neu ddyn yn eu gwneuthur i'n her-
byn, fyned yn ofer ; a thrwj' raglun-
iaeth dy ddaioni di iddj-nt fod j-n

wasgaredig, modd na'n briwer ni dy
weiàon drwy erh-n neb, a gallu o
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honom bj-th ddîolch i ti j-n dy lân
Eglwys; trwy lesu Grist ein "Har-
glwj'dd.

Arglieydd, cyfod, cymmorth ni,

a gwar'ed ni, er mwyn dy Enu:
ODduw, ni a glywsom â'n clustiau,

a'n tadau a fynegasant i ni, y
gweithredoedd ardderchog a wnaeth-
ost JTJ eu dyddiau, ac jti y cynfj"d

o'u blaen hwy.
Argììoydd, cyfod, cyminorth ni,

a nwared ni, cr mwyn dy Anrhyd-
edd.
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac

i'r Yspryd Glân

;

Attcb. Megis yr oedd yn y dech-
reu, j' mae yr awr hon, ac j' bj'dd
j-n wastad : jTi oes oesoedd. Âmen.

Tlhag ein geljmion amddiffyn ni,

O Crist
Yn rasol edrych ar ein poencdig-

acthau.
Yn dosturus ystjTia wTth drjTnder

ein calonnau.
Yn drugarog maddeu bechodau

dy bobl.

Yn garedigol gan drugaredd
gv\Tando ein gweddíau.

Icsu Fab Dafydd, trugarhâ icrth-

ym.
Yr awr hon a phob amser teiljTiga

cin gwrando, O Crist.

Yn rasol clyio ni, Crist ; yn
rasol clywnyni, Arglwyild Grist.

Ofciriad. Arglwydd, dangos dy
dnigaredd amom

;

Atteb. Fel yr m yn ymddiried
yuot.

Gweddîwn.

NYNI yn nfudd a attolygwn i ti,

O Arglwydd Dad, yn drugarog
edrych ar ein givendid ; ac, er gogon-
iant dj' Enw, jTnchwel oddi wrthjTn
yr holî ddrygau a ddarfu i ni o wir
gjüawnder eu haeddu ; a chaniattâ

fod i ni yn ein holl drallod ddodi ein

cj-fan jmddiried a'n gobaith yn dy
drugaredd, ac byth dy wasanaethu
mewn sancteiddrwj-dd a phurdeb
buchedd, i'th anrhýdedd a'th ogon-
iant ; tn^'y ein hunig GyfrjTigwr a'n
Dadleuwr, lesu Grist ein Harglwydd.
Amen.
Gwcddi tcaith Sl. Chrysosfom.

HOLL-alluog Dduw, jt hwn a
roddaist i ni ras y pryd hwn,

trwy gyfundeb a chyd-gj'farch, i

weddioamat', ac wyt j-n addaw,
Ëan jTugjnihuIlo dau neu dri yn dy
iiiwj bod i ti ganiattàu eu gofynion

:
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Cyflawna yr awr hon, O Arglwrdcl,

\

ddymaniad a deisyflad dy weision,
\

fel y bo mwyaf bnddiol iddynt ;
gan

ganiattâu i "ni yn y byd hwn wjbod-
aeth am dy wirionedd, ac yn y byd a
ddaw, fywd tragywyddol. Amcn.

2 Cor. joü. IS.

("^RAS ein Harglwydd lesu Grist,
T a chariad üuw, a chymdeithas

vr Yspryd Glân, a fyddo gyd â ni oU
byth bythoedd. A)iun.

Tma y diicedd y LITANI.

GWEDDIAU A DIOLCHIADAU
AR AirRYAY ACHOSION;

1 fw harferoflaen y ddicy fyeddi dditiedda/ o'r Litani, neu o'r Foreol a'r

Brydnhaumol /Feidi.

GWEDDIAU.
1 Am Wlaic.

ODdnw, nefol Dad, yr hwn trwy
dy Fab lesu Grist a addewaist

i bawb a geisiant dy deymas a'th

gyfiawnder, bob peth ahgenrheid-
iöl i'w cynúaliaeth corphorol ; Dan-
fon i ni wrth ein hangenoctid hwn,
ni a attolygwn i ti, gyfryw wlaw a
chawodydd cymhedrol, modd y
derhjTiiom ffrwrthau'r ddaear i'n

mwyniant ni, ac í'th c^oniant dithau,
trw lesu Grist ein Harglwydd.
Amen,

^ Am Dyieydd teg.

HOLL-alluog Arglwydd Dduw, yr
hwn am bechod dTn a foddaist

nnwaith yr hoU fyd, oddi eithr wyth-
nyn o bobl, ac ar ol hynny o'th fawr
drugaredd a addewaist na's distrywit

ef feUy byth drachefn : Yn ostyng-
edig ni a attolygwn i ti, er i ni am
ein hanwireddau gyfiawn haeddu
pla o wlaw a dyfroedd ; etto, wrth
ein gwir edifeirwch, danfon i ni y
cyfryw di.'wydd a liinon, fel y der-
byniom ífrwythau'r ddaear mewn
amser dylady ; ac y dysgom drwy
dy gospèdigaeth weûhâu ein buch-
eàdau, ac am dy fwynder roddi i ti

foliant a gogoniant, trwy lesu Grist
ein Haiglwydd. Amen.

•1 Ar amser Drudanlaeth a
Xeicyn.

ODduw, Dad o'r nef, trwy ddawn
pa un y disgyn v gwla, y mae

'r ddaear ÿn iS-ythlawn, yf hilia

anifeiliaid, ac yr 'amlhâ'r pysgod

;

Edrych, attolwg, ar adfvd Qv bobl

;
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a chaniattá am y prinder a'r drad-
aniaeth (i,-r m ni yr awr hon yn
eu dîoddèf yn gwbl gyfiawn am ein
lianwiredd) iddynt, tnvy dy dru-
garog ddaioni di, ymchweíyd yn
rhad ac ya helaethrwydd, êr car-
iad ar lesu Grist ein Harglwydd;
i'r hwn, gyd â thydi a'r Yspryd
Glàn, y bo 'r holl anrhydedd a'r go-
goniant, yr awr hon ac yn oes oe».

oedd. Amen.

í Neu tìon.

ODduw, dniíîarog Dad, yr hwn,
yn amser Ëlisëus y prop'hwyd, a

droaist yn ddis\Tnmwth y prinder
mawr a'r drud;iniaeth yn' Samaria
yn helaethrwydd a rhad ; Cymmer
drugarädd arnom, fel y bo 'i ni, y

I

rhai am ein pechodau a boenir yr
awr hon à'r cyfîelyb adfyd, dderbyn
yr un fath brydol gymmorth : Trwy
äy nefol fendith par gynnyrch £t
flfrwythau'r ddaear ; a chaniattâ fod
i ni, sy'n derbyn dy haelionus lawn-

I

der, arferu 'r unrhyw i'th ogoniant

I

di, i gjTnmorth eräiU y sy'n dwyn

I

eisiau, ac i'n diddanwch ein hun-
I ain, trwy lesu Grist ein Harglwycld.
;
Amen.

I % Ar amser Rhyfd a Therfyigau.

TTOLL-aUuog Dduw, Brenbin yr

I

-n. hoU frenhinoedd, a Phen-Uv-
I
iawdwr pob peth, yr hwn ni ddic&on
neb creadur wrttíladd ei nerth, i'r

hwn y penhyn o gyfiawnder gospi
pechaduriaid,' a bod yn drugíirog
vrrih y rhai a fÿddont ir edifeiriol

;

Cadw" a gwared nyni, yn ostyngedig
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ni a attolygwn i ti, rhag dwylaw
ein gelynion ;

gostwng eu balchder,

gnareiddia eu drygioni, a gwarad-
wydda eu bwriadau ; modd y gall-

om, yn arfogion gan dy amddiffjTi

di, fod byth yn gadwedig rhag pob
perygl, i'th ogoneddu di yr liwn «yt
nnig roddwT pob buddugoliaetli, trwj-

haíädedigaethau dy un Mab lesu
Grist ein HarghTydd. Amcn.

í Yn amser Pla ci(ffredin, neu
Glifycù

HOLL-alluog Dduw, yr hwn yn
dy lid a anfonaist bla ar dy

bobl dy hun ya yt anialwch, oblegid

eu gwár-sythni a'u gwrthrjfel yn
erbjTi Moses ac Aaron ; ac hefyd,

yn amser y brenhin Dafydd, a ledd-

aist à phla 'r nodau ddeDgmil a thri-

ugeìnmil, ac yn y man, gan gofio dy
dnigaredd, a gedwaist y Ueill ; Tru-
garhâ wrth}Tii nir bechaduriaid, â'r

rhai yr ymwelir yr awr hon à dir-

fawr haint a marwolaeth ; fel megis

y pryd hwnnw y derbyniaist gym-
modáeth, ac y gorchjTn^'naist i'r

Angel dinystriol beidio â chospi,

felly bod )-n awr ya deilwng gennyt
wrthladd oddi \vrth>Tn y bla a'r gof-

idus haint jTna, trwj' lesu Grist ein

Harglwj'dd. Anun,

H Tn Wythnosau y Cyd-goriau, i'ic

dywedyd bob dydd dros y rhai a
fyddant i dderbyn ürddau Cys-
segredig.

HOLL-alluog Dduw, ein Tad nef-

ol, JT hwn a brj'naist it' Eglwys
gyffredinol trwy werthfawr waed dj'

anwjl Fab ; Edrych jTi ddarbodus
ar jT unrhyw ; ac ar hyn o amser
cyfarwydda a llj-wia feUy feddyliau
dy weision jt Esgobion a Bugeiliaid
dy braidd, fel na ddodont ddwj-law
yn ebrwydd ar neb, eithr bod iddj-nt

ddewis j-n ffyddlon ac jti bwjílog
rai cymmwj^i wasanaethu j-n sânct-

aidd Weinidogaeth dy Egiwys. A
djTO dy ras a'th fendith nefol i'r sawl
a urddir i bob swyddogaeth sanct-

eiddlân ; fel y bo iddynt tr\vy eu
buchedd a'u hathrawiaeth osod allau
dy ogoniant di, a hj'tîorddio iach-

awdwriaeth pawb oU, tr\vj' lesu Grist

ein Harglwj-dd. Amen.

H Ncu hon.

OLL-alluo? Dduw, rhoddwr
pob dawn daionus, jt h^vn o'th
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ddwyfol ddarbodaeth a osodaist am-
rywRaddau jti dy Eglwys; Ni yn
lífudd a attolygwn i ti roddi dy ras
i'r sawl oU a alwer i bob Swj-äd a
Gweinyddiaeth yn JT unrhy^v ; ac
feUy cyflawna hwjmt â'th wir Ath-
rawiaeth, a chynnysgaedda hwj-nt ä
diniweidrwydd buchedd, fel y g>vas-

anaethont j-n ffyddlon ger dy fron,

i ogoniant dy ddirfa%vr Enw, ac er

Ues i'th Eglwys sanctaidd, tr^vj' lesu
Grist ein Harglí\-ydd. Amen.

H Gweddi a ellir ei dywedyd ar ol

pob un o'r rhai o'r blacn.

ODduw, yr hwn bîau o naturiaeth
a phrîodoldeb drugarhâu jti

wastad a maddeu, derbj-n ein huf-
udd weddîau ; ac er ein bod ni j;n

rhwym gan gaethiwed cadwjTiau ein

pechodau, er hj-nny dattodêr ni gan
dosturi dv fawr drugare<ld, er an-
rhydedd lesu Grist ein Cj-fryngìxT

a'ri Dadleuwr. Amen.

f Gweddi drot Oruchel Lys y Par.
liament, i'v> dywedyd tra hydd-
ont yn eistedd.

ODduw grasusaf, yn ufudd attol-

ygwn i ti, megis dros y Deymas
hon jn gyfircdinol, felly jti enedig
dros yr Üchel Lys ParUäment, j-m-

gynnulledig jt awrhon dan ein duw-
iolaf a'n grasusaf Frenhincs; Deil-

jTigu o honot Ij'wio a Uwj-ddo eu
hoU ymgynglioriadau er djTchaíìad
i'th Ogoniant, er daioni i'th Eg-
Iwj-s, ac er dîogelwch, anrhj-dedd,

a ÌlwYddiant i'n Brenhines a'i Har-
glwyddiaethau ; trwy eu Uafur hwy
feUy trefner a gwastattâer pob peth
ar y saU oreu a chadamaf, fel y bo
heddwch a dedwyddwch, gwirionedd

a chyfiawnder, ffydd a duoldeb,
yn sëfydlog yn ein plith trwy 'r hoU
genhedlaethau. Hyn, a phob peth
arall anghenraid iddj-nt hwy, i ni,

ac i'th Eglwys oll, yr m yji ost-

jTigedig yn eu herfjii yn Enw a
'ChyfrsTigdod lesu Grist ein Har-
glwydd a'n Hiachawdwr bendigedig.

Amen.

t Colect neu Weddi dros bob Cyflwr
ddynion, fw harfcr pan na bo

osodedig dyicedyd y Litani.

OArglwvdd, Creawdwr a Cheidwad
pob rhjTT ddjTi, yn ostyngedig

attoIygìvn i ti dros "bob cj-flwr a gradd
o ddj-nion, ar fod yn wiw gcnnyt
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hyBpysu iddjTit dy ffjTdd, dy iach-

awdwTÌaeth i'r holi genhedloedd. Yn
bennaf erfyniwn arnat dros Iwdd-
iannua gyiwr yr Eglwj-s Gatholig;

fel, gan gael ci harwaín a'i llywio

gan dy Yspo'd grasusol, y caffo

pawb yn eu proffesu ac yn eu galw
eu hunain yn Gristionogion, eu ty-

wys ar h5"d ffordd y gwirionedd, a
chynnal y ff'dd mewn undeb ys-

prj-d, rhwymjTi tangnefedd, ac un-
londeb bucbe'dd. Yn ddiweddaf, ni

a orchymj-nwn i'tb dadol amgel-

edd y rhai oll a gystuddir mewn
un modd, neu sydd yn gyfjTig ar-
nynt mewn meddwl, corphs neu ya-
tàd ; l* yn enteed- • hto a ddjwed-
ig y saicl drO$ ba ir pan ddráiuno
rai y dymunir ein neb Weddiaa j

gweddiau,'] ryngu Gynnalleidfa.

bodd i ti eu diddanu a'u cymmorth
yn ol angenrheidiau pob im; gan
roddi iddynt amynedd dan eu dîodd-
efìadau, â dedwyddol ymwared o'u
holl gystuddiau. A hyn a erfyniwo
er mwyn lesu Grist Amen.

FFURFIAU DALU DIOLCH.

• Dyweder hyn
pan fo neb an a
weddlwyd drosto
jn deisjf talu dl-

olch.

^ D'iolch eyfíredinol.

HOLL-aUuog Dduw, Tad yr hoU
drugareddau, yr ydjTn ni dy

weision annheilwng yn rboddi i ti

ddlolch gostyngeiddiaf a fîyddlonaf

am dy hoU ddaioni a'tb drugaredd-
au i ni, ac i bob dyn

;

[_* yn arhcnnig i'r

rhai y sydd yr au:r
hon yn ewyllysio
offrymmu it' eu
moliannau a'u di'-

olch am y tosturi a ryglyddaist
iddt/nt yn ddiweddar.^ Ni a'th

fendithiwn am ein creadjgaeth, am
ein cadwraeth, ac am hoU fendithion

y bywyd hwn; eithr uwch law pob
dim, am dy anfeidrol gariad ym
mhrynedigaeth y byd trwy ein líar-
glwydd lesu Griit ; am foddion graa,

ac äm obaith gogoniant. Ac nì a at-

tolygwn i ti roddi i ni y cyfryw ddwys
ac iawn ymsyniad ar dy hoíl drugar-
eddau, fel y bo 'n calomiau yn ddiff-

uant }-n ddîolchgar ; ac fel y myneg-
om dy foliant, nid â'n gwefusau yn
nnig, "eithr yn ein bucheddau ; trwy
ymroddi i th wasanaeth, a thrwy
rodio ger dy fron mewn sancteidd-
rwydd ac uniondeb dros ein hoU
ddyddiau, trvvy lesu Grist ein Har-
glwydd, i'r hwn gyd â thydi a'r Ys-
prj-d Glän, bydded yr hoU anrhyd-
edd a'r gogoniant, byth bythoeiid.
Amen.

^ Amgael Gwlau;.

ODdnw, ein Tad nefol, yr hwn
drwy dy rasol ragluniaeth wyt

yn peri i r glaw cynnar a'r diwedd-
ar ddisgyn ar y ddaear, fel y dygo

21

wyth er mwyniant dyn ; Yr ydjTn
ni yn rhoi i ti ostyngedig ddlolcb,
fod yn wiw gennyt, wrth ein dirfawr
anghenraid, ddanfon i ni o'r diwedd
wlaw hyfryd ar dy etifeddiaeth, aì
hireiddio pan oedd sech ; i'n mawr
ddiddanwch ni dy weision anwiw, ac
i ogoniant dy sanctaidd Enw, trwy
dy drugareddau yn lesu Grist ein
Harglwydd. Amen.

% Am Bywydd teg,

OArglwydd Dduw, yr hwn yn
gytìawn a'n darostyngaist ni

trwy dy ddiweddar bla o wlaw a
dyfroedd anghymhedrol, ac yn Aj
drugaredd a grmhorthaist ac a ddi-
ddenaist ein heneidiau trwy y tym-
boraidd a'r bendigedig gyfnewid
yma ar dywydd ; Nyni a foUannwii
ac a ogoneddwn dy sanctaidd Enw
am dy drugaredd hon; ac a ddat-
ganwn byth dy dostu.n o genhedl-
aeth i genhedláeth, trwy lesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

H Am Helaethrusydd.

ODrugaroccaf Dad, yr hwn o'th

raslon ddaioni a wrandewaist
ddifrifol "Weddîau dy Eglwya, ac a
droaist ein prinder 'ni a'n drudan-
iaeth yn rhad ac yn helaethrwydd

;

Yr ydjTn yn rhoi i ti ostyngedig ddl-
olch am dy ragorol haeUoni yma;
gan attolygu i ti barhâu dy garedi^-
rw)dd tu'ag attom, fel y rîioddo em
tir i ni ei ffrwythau toreitliiog, i'th

ogoniant di, a'n diddanwch nin-
nau, trwy lesu Grist ein Harglwydd
Amen.
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^ Am Heddwch ac Tmwared oddi

wrth ein Gelynion.

HOLL-alluog Dduw, vr hwn wyt
gadarn dûT amddifiTnfa i'th

weÌBÌon rhag wyneb eu gelynion;
Yr ydjTn ni yn rhoddì i ti foliant a
di'olch am ein hymwared ni oddi
wrth y mawr a'r amlwg beryglon
oedd yn ein hamgylchu : r ydym ni

yn cydnabod mai dy ddaioni di yw,
na'n rhoddwyd ni i fynu yn ys-
glyfaeth iddynt hwy

; gan attolygu
i ti yn wastadol barhâu dy gyftyw
drugareddau tu ag attom, fel y
gwypo 'r holl fyd mai tydi yw ein
HachubwT a'n cadarn Waredwr
ni, trwy lesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

%Am adferu Heddwch cÿffredinol
Gartref.

YTragywyddol Dduw, eln Tad
nefoT, jT hwn yn unig wjt yn

gwneuthur i ddynion fod yn unfryd
mewn t, ac yn gostegu cynddeir-
iowgrw}dd pobl angerddol ac afreol-
us ; Ni a fendithiwn dy Enw sanct-
aidd, am fod yn wiw gennj't lonyddu
y cythrwfl terfysgus a gyffrowyd yn
ddiweddar yn ein pUth ; ac yn ostjTig-

edig yr attolygwn i ti ganiattâu i

bawb o honom ras, i rodio o hj-n all-

an yn ufudd i'th orchymynion sanct-
aidd; a chan fyw mewn buchedd
lonydd a heddychol ym mhob duw-
ioldeb a gonestrwydd, i offrymmu
yn ddibajd i ti ein haberth o foliant

a dîolchgarwch am dy drugareddau
hyn tu ag attom, trwy lesu Grist ein
Harglwjdd. Amen.
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^ Am Ymwared oddi wrth Bla
y Nodau, neu neb rhyw Gl^d
arall.

OArglwydd Dduw, yr hwn a'n
harchollaist ni am ein pechod-

au, ac a'n difeaist am ein nanwir-
eddau, trwy dy ddiweddar ymweliad
gorthrwm ac ofnadwy ; ac etto yng-
hanol dy farnedigaethau a çonaist
dy drugaredd, ac a achubaist ein
heneidiau allan o safn angau; Yr
ydjin ni yn offrwm i^th dadol ddai-
om ein himain, ein heneidiau, a'n
cyrph, y rhai a waredaist ti, i fod yn
aberth bywiol i ti ; gan foliannu a
mawrygu yn wastadol dy drugar-
eddau j-nghanol dy Eglwys, trwy
lesu Grist ein Harglwydd. Amen.

^ Keu hon.

YR ydym ni yn ostyn^edig yn
cj-faddef ger dy fron di, O dni-

garoccaf Dad, y gaÜafiai yr holl gosp-
edigaethau a fy^hir yn dy gyfiaith,
jTi gyfìawn ddisgyn arnom ni, o her-
wj-dd ein haml droseddau a chaled-
wch ein calonnau. Etto, gan fod vn
wiw gcnnj-t, o'th dyner drugaread,
ar ein gwan a'n hannheilwng jrm-
ddarostj-ngiad ni, esmwythâu y bla
niweidiol, â'r hon yn ddiweddar y'n
cystuddiyd yn ddirfawr, ac adferu
llef gorfoledd ac iechyd yn ein cyfan-
neddau ; yr ydym nj yn o&wm i'th

Ddwyfol Fawrèdd, aberth moliant a
dîolch, gan glodfori a mawrygu dy
ogoneddus Enw, o herwydd dy am-
geledd a'th rag-ddarbodaeth " dros-
om, trwy lesu Grist ein Harglwj-dd.
Amen.



COLECTAU, EPISTOLAU, A'R EFANGYLAU,
A ABFERIR TRWY'R FLWyDDYN.

^ JTodwcAj Am y CoUd a otodir i bod SiU, neu Wyl y bo iddi Xo4-Kyl neu V<3ier-*vl,

y dyicedir ef ar y Gwuanaeth Prydnhatmol ar y Sot'Wÿl.

Y Sul cyntafyn AdfenL
|

YColect.
I

HOLL-alluog Dduw, dvro i ni ras

i ymwrthod ä gweithredoedd y
;

tywyUwch, ac i wisgo arfau y gol-

euni, yn awr yn amser y bywyd mar-
wol hwn, pryd y daettí dy Fab lesu
Grist i ymweled â ni mewn mawr
oetyngeiddrwydd ; fel y byddo i ni

yn y dydd diweddaf, pan ddelo efe

drachefn yn ei ogoneadus Fawredd
i famu byw a meirw, gj'fodi i'r byw-
yd anfarwol drwyddo ef, jr hwn
sydd yn byw ac yn teymasu gyd à
thi a'r Yspryd Glàn, yr awr hon ac
yn dragywydd. Amcn.
^ F Cotect hwn a ddywedir beunydd gyd

6,'r CUectau eraiü i/n Ad/ent, hi/d A'ot

JSaddtig.

Yr Epistol. Rhuf. siü. 8.

NA fyddwch yn nyled neb o ddim,
ond o garíi bawb eich gilydd

:

canys yr hwn sydd yn caru arall a
gyflawnodd y |yfrai"th. Canys hyn,
Ka odineba, >a ladd, Na lädratta,

Na ddwg gam-dystiolaeth, Na thra-

chwanta; ac od oes vm gorchymyn
arall, y mae wedi ei gynnwys yn
gryno yn yr ymadrodd hwn, Câr dy
gymmydog fel ti dy hun. Cariad ni

wna ddrwg i'w gymmydog : am hyn-
ny cyflawnder y'gyfraith yw cariad.

A hÿn, çan wybod yr amser, ei bod
hi weithaan yn bryd i ni i dde&ôi o
gysgu : canys yr awr hon y mae ein

biachawdwriaeth ni yn nfe nâ phan
gredasom. Y nos a gerddodd ym
mhell, a'r dydd a nesaodd : am hyn-
ny bwriwn oddi wrthym weithrêd-
oedd y tywyllwch, a gwisgwn arfau

y goleum. Rhodiwn yn weddus,
megis wrth liw dydd ; nid mewn
cyfeddach a meddwdod, nid mewn
cyd-orwedd ac anlladrwydd, nid
mewn cynnen a chynfigeru Eithr
gwisgwch am danocb yr Arglwydd
lesu Grist, ac na wnewch rag-ddar-
bod dros y cnawd, er míTj-n cyfiawni
ei chwantau ef.

2a

Yr Efengyl. St Matth. eù. 1.

APhan ddaethant yn gyfagos t

Jerusalem, a'u 'dyfcíd hwy i

Bethphage, i fynydd yr Olewydd,
yna yr aníonodd jt lesû ddau ddis-
gybl, gan ddywedyd wrthynt, Ewch
i'r pentref sydd ar eich cyfer ; ac yn
y man chwi a gewch asen yn rhwym,
äc ebol gj-d ä hi

; goUyngwch hwynt,
a dygwch attaf fi. Ac os dj-wed neb
ddim wrthych, dywedwch, Y mae 'n

rhaid i'r Arglwy'dd v.Tthynt ; ac yn
y man efe a'u dënfj-n hwynt A hyn
oU a wnaethpwyd, fei y cyflawnid yi
hyn a ddywedasid tr'r prophwyd,
yn dywedyd, Dywedwch i lerch Sîon,
Wele, dy Frenhin yn dyfod i ti, yn
addfwyn, ac yn eistedd ar asyn, ac
ebol llwdn asyn arferol â'r iau. Y
disgyblion a aèthant, ac a wnaethant
fel y gorchymynasai 'r lesu iddynt
A hwy a ddygasant yr asen a'r ebol,

ac a ddodasant eu diUad amynt, ac
a'i gosodasant ef i eistedd ar hyany.
A thyrfa ddiríawr a daenasant eu
dillad ar y ffordd ; eraill a dorras-
aat gangau o'r gwí-dd, ac a'u taen-
asant ar hd y nordd. A'r torfeydd,

y rhai oedd yn myned o'r blaen, a'r

rhai oedd yn dyfod ar ol, a lefasant
gan ddywëdyd, Hosanna i Fab Daf-
ydd : Bendigedig yw 'r hwn svdd yn
dyfod yn Enw 'r Arglwydd : Öoean-
na yn y goruchafion. Ac wedi ei

ddyîod ef i mewn i Jerusalem, y ddi-
nas oU a gynhyrfodd, gan ddywedyd,
Fwy yw tíwn ? A'r torfeydd a ddy-
wedaiant Hwn yw lesu ý Prophwyd
o Nazareth yn GalUea. A'r lesu a
aeth i mewn i deml Dduw, ac a dafl-

odd allan bawb a'r oedd yn gwerthu
ac yn prynu yn y deml, âc a ddym-
chwelodd i läwT fyrddau y newid-
wr arian, a chadeiriau y rhai oedd
yn gwerthu colommennod ; ac efe

a ddywedodd wrthynt, Ysgnfenwyd,
Tÿ gweddi y gelwir fy nh i ; eithr

chwi 3*» gwnaethoch yn ogof lladr-



YR AIL SUL YN ADFENT.
Tr ail Sul yn Ad/ent.

Y Colect.

YGwnfjrdedig Argl«i'dd, jt h\vn

a beraist fod jt holi Ysgrj-thjT
Lân jTi ysgrifenedig er mwj'n ein

hathrawiaeth a'n haddj-sg ni; Can-
iattâ fod i ni jTi y cj-frjTy fodd ei

gwrando, ei darllain, ei chwilio, a'i

djrsgu, ac i'n mewn ei mwynliâu

;

fel, trwj' amynedd a diddanwch dy
gyssegredig Air, y cofleidiom ac jt

ymgjTihahom j-n wastadol \vrth fen-

digaid obaith y bjnvj-d tragj^vj-ddol,

yr hwn a roddaist i ni jti ein Hiach-
awdwT lesu Grist. Amcn.

YrEpistoì. Rhuf. XV. 4.

PA bethau bjTinag a ysgrifen\vyd

o'r blaen, er addysg i ni yr ys-

grifenwyd hwjnit; fel, tr\vy amj-n-
edd a diddanwch yr ysgrj-thyrau, y
gallem gael gobaith. A Duw yr am-
ynedd a'r diddanwch a roddo i ch
sjTiied yr un peth tu ag at eich gil-

ydd, yn ol Crist lesu : fel y galloch

Si unfryd, o im genau, ogoneddu
uw, a Thad ein Hargi^vj-dd lesu

Grist. O herwj'dd paham derbj'n-

iwch eich gilydd, mcgis ag y derbj'n-
iodd Crist ninna-a i ogoniant Düw.
Ac jt wjf j'n dj'wcdyd, wneuthur
leau Grist yn weinido'g i'r enwaed-
iad, er mwj'n g\virionedd Duw, er
mwyn caaarnhâu jt addewidion a
wnaethpwj-d i'r tadau : ac fel y
byddai i'r Cenhedloedd ogoneddu
Duw am ei drugaredd ; fel y mae yn
ysgrifenedig, Ara hj'n y cj'fi'esaf i ti

jrm mhlith y Cenhedloedd, ac j' can-
af i'th euw. A thrachefn y mae j-n

dj'wedyd, Ymlawenhêwch, Genhedl-
oedd, gjd ä'i bobl ef. A thrachefn,
Molwch JT Arglwj'dd, yr hoU Gen-
hedloedd"; a chlodforwch ef, yr hoU
bobloodd. A thrachefn y mae Esaias
yn dj'n'edyd, Fe fydd gwreiddyn o
Jesse ; a'r h\vn a gyfj'd i Ij-AYodraeth-

u'r Cenhedloedd, ynddo ef y gobeith-
ia'r Cendedloedd. A Duw'r gobaith
a'ch cj-Hawno o bob llawenydd a
thangnefedd gan gredu, fel y cyn-
nj'ddoch meívn gobaith, trwy nerth
yr Ysprjd Glân.

Yr Efengyl. St. Luc .-ra. 25.

ABydd arwj'ddion j-n jt haul, a'r

Ueuad, a'r ser ; ac âr y ddaear
ing cenhedloedd, gan gyíjTig-gyTigor

;

a'r môr a'r tonnau jm rhuo ; a dyn-
ion yn Uewjgu gan ofn, a disgwj-l

am y pethau sy'n dyfod ar ddaear

:
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oblegid nerthoedd y nefoedd a ys-
gjd. Ac yna y gwelant Faby dyn
yn dj'fod mewn cwmmwl, gj-d à gallu
a gogoniant mawr. A phan ddech-
reuo'r petbau hj'n ddj'fod, edrj-chwch
i fj'nu, a chodwch eich pennau ; can-
j-s y mae eich ymwared yn nesäu.
Ac efe a ddj"wedodd ddammeg idd-
Jiit, Edrychwch ar y flSgysbren, a'r

holí breniau ; pan ddeiliant hwy
weitnian, ch«i a welwch ac a wj-d(i-

och o honoch eich hunain, fod yr
haf yn agos. Felly chwlthau, pan
weloch y pethau liyn yn dig\vydd,
gwybyddwch fod tejTnas Dduw yn
agos. Yn wir meddáf i chwi, Nid à
jr oes hon heibio, hyd oni ddêl y
cwbl i ben. Y nef a'r ddaear a ant
heibio, ond fy ngeiriau i nid ant
heilio ddim.

Y trydydd Sul yn Adfent.
Y Colect.

OArglwj'dd lesu Grist, yr hwn ar
dy ddj-fodiad cj'ntaf a anfonaist

dy genhadwT i barottôi dy ffordd

o'th flaen ; Caniattâ i weinidogion a
goruchwjiwr dy ddirgeledigaethau
felly barottòi ac arloesi dy ftbrdd,

gan droi calonnau y rhai anufudd i

ddoethineb j' cjüa«'n, fel, ar dy ail

ddjfodiad i farnu'r byd, y'n caffer yn
bobl gj'mmeradwy yn dy olwg di, yr
hwn \vjt yn byw ac j-n teymasu gyd
â'r Tad a'r Ysprj'd Glân, bj-th yn
un Duw, heb drangc na gorphen.
Amen.

Yr Epistol. 1 Cor. iv. 1.

I;,"'ELLY cj-frifed dyn nyni, megia
- gweinidogion i Grist, a goruch-

wjiwr ar ddii'geledigaethau Duw.
Am ben hyn, yr ydjs j-n disgwj'l

niewn goruch\vjlwJT, gael un yn
ffyddlon. Eithr gennj-f fi bychan
iawn yw fy mamu gennych chwi,

neu gan farn dj'n : ac nid wyf
chwaith j'n fy mamu fy hun. Canyg
ni wn i ddim amaf fj' hun : ond j-n

hyn ni"m cj'íiawnha\vjd ; eithr yr
Arglwydd j-w jt hwn sydd j-n fy

mamu. Am hynny na femwch ddiin

cyn jT amser, hyd oni ddelo 'r Ar-
glwydd, jT hwn a oleua ddirgelion y
tj'wj'llwch, ac a eglura fwriadau y
calonnau; ac j-na y bj'dd y glod i

bob un gan Dduw.

Yr Efengyl. St. Matth. ri. 2.

Aloan, pan glybu j-n y carchar
weithredoedd Crist, wedi dan-

fon dau o'i ddisgj'blion, a ddywed-



Y PEDWERYDD SUL YX ADFENT.
odd wrtho, Ai tydi jTv'r hwn sy'n

dyfod? ai ua arall yr yd\-m yn ei

ddisgwrl ? A'r lesu a attebodd ac a
ddweáodd wrthynt, Ewch, a myn-
egch i loan y pe"thau a glywch ac a
welwch. Y mae'r deilüon yn gwcled
eilwaith, a'r cloffion ya rhodîo, a'r

cieifion gwahanol wedi eu glanháu,

a'r byddariaid yu clywed ; y mae'r
raeirw j-n cj-fodì, a'r tlodion yn cael

pregcthu'r ëfongyl iddj-nt. A ded-
v/jdd j'w'r hwn ni rívj'strir jmof
fi. Ac a hwy j-n mjTied jTnaith, yr
lesu a ddechreuodd ddj^vedyd wrth

y bobloedd am loan, "Pa beth yr

aetboch allan i'r anialwch i edrj-ch

am dano? Ai corsen yn ysgwyd
gan wnt? Eithr pa beth jt aeth-

och allan i'w weled? Ai dj-n wcdi
ei ì\-isgo â dillad esmwyth?" 'Wele,

y rhai sy 'n gwisgo dillad esm%vjth,

mewn tai brenhinoedd y maent.
Eithr pa beth jt aethoch allan i'w

wcied ? Ai prophwjd ? îe, meddaf
i chwi, a m^vj- nâ phrophwjd. Ca-
nj's hwn ydj^v efe am.jr hn jt ys-

gnfenwj-d, ele, yr ydwj-f fî jm anfon
fy nghennad o flaên dy wj-neb, jt hwn
ä barottoa dy ffordd o'ttí flaen.

Y pcdwerydd Sul yn Adfent.

Y Cû'.ect.

DYTICIIA, Arglwydd, attolwç i

ti, dy gadernid, a thyred i'u

plith, ac â mawr nerth cjTumorth
ni ; fel gan fod arnom, o herwj'dd
ein pechodau a'n hanwireddau, ddir-

fawr luddias a rhwj-str i redeg yr
yrfa a osodir o'n blaen, y byddo i'th

ddaionus rad di a'th drugaredd ein

cjTnmorth a'n gwared yn ebr«-j-dd,

trwy iawn digonol dy Fab ein Har-
glwjdd : i'r hwn, gjd â thi a'r \"s-

piyd Glâu, y byddo anrhydedd a
gogoniant, yn oes oosoedd. Amai.

Yr Epistoì. PhU. iv. i.

LLAAVEXnEAVCH jn JT Ar-
glwydd yn wastadol ; a thrach-

efn meddaf, Llawenhêwch. Bydded
eich arafwch jti hj'spys i bob dyn.
Y mae'r Arghvj-dd jti agos. Na
ofelwch am ddim: eithr jTn mhob
peth mew-n gweddi ao jTiíbiI, gyd â
dîolchgarwch, gwneler eich deisj'f-

iadau chwi jti hj-spys ger bron Duw.
A thangnefedd Dduw, jt hvni sj-dd

uwch law pob deall, a geidw eich ca-

lonnau a'ch meddyliau yng Nghrist
lesu.
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Yr Efaicyt. St. loan L 19.

HO N "yw" tj'stiolaeth loan, pan
anfonodd jt luddewon o Jeru-

salem, Ofrciriaid a Lefiaid i ofj-n iddo,

Pwj- wjt ti ? Ac efe a gyffesodd, ac
ni 'adbdd ; a cliyffcsodd, Nid mvtì
w\'t Crist. A hwT a ofynasant iddo,

Beth j-nte ? Ai Eìîas wj-t ti ? Yntau
a ddjnvedodd, Nag ê. Ai'r Prophwj-d
wTt ti ? Ac efe a attebodd, Nag ê.

Y'na y dj'wedasant wrtho, Pwy wjt
ti ? fei V rhoddom atteb i'r rhai a'n

danfonòdd. Beth yr wj-t ti j-n ei

ddj^vedyd am danat dy hun? Eb
efe, 5Ij-íi yw llef un jti gwaeddi yn
y diffaethch, Uniawnwch tfordd yr
Arglwj-dd ; fel y dj-wedodd Esay

y prophwjd. A'r rtíai a anfonasid
oedd o'r Phariseaid. A hwy a ofj'n-

asant iddo, ac a ddj-wedasant wrtho,
Paham gan hjmny "yr wjt ti j-n bed-
yddio, onid yd^^j-t ti na'r Crist, nac
Elîas, na'r Propínryd ? loan a atteb-

odd iddj-nt, gan ddjrwedyd, Mj-fi

sydd jn" bedyddio â dwfr ; ond y
mae uii j'n sefyll yn eich plith chwi,

jt hwn nid adwâenoch chwi : Efe
yw'r h\vn sydd yn dj-fod ar fy ol i, jr
hwn a aeth o'm blacn i ; yr hwn nid
ydwyf íi deilwng i ddattod carrai ei

esgid. Y pethau hyn a \vnaethpì7yd
yn Bethabara, y tu h^\-nt i'r lordd-
ouen, lle jt oedii loan j'n bedyddio.

Gencdipaeth ein Harglwtidd, neu
Ddydd Nadolig Crist.

Y Colect.

HOLL-alIuog Dduw, jr ìwra a
roddaist i ni dy unig-anedig

Fab i gj'mmeryd ein iianian amo,
i'w eni ar gj-fenw i'r amser yma o
Forwyn bur"; Caniattâ i ni, g"an fod
«vedi cin had-genhedlu, a'n gwneuth-
ur j-n blant i ti trwj' fabwj's a rhad,
beiinydd ymadnevrjddu trwj' dy Lân
Y'spryd, tr\vy jt unrhj-w ein Har-
glw^dd lesu GÌTSt, jt hwn sydd yn
byw ac j'n tejTuasu gyd â thi, a'r

unrhyw "Yspryd, byth yn un Duw,
j-n oes oesoedd. Amm.

Yr Epistol. Heb. L 1.

DtJW, wedi iddo lefaru lawer
gwaitli, a llawer modd, gj'nt

wrth y tadau trwy y prophwydi, J'n

y dyddiau diwcddaf hj-n a lefarodd

Y.Tthj-m ni j-n ei Fab ; yr hwn a
wnaeth efe j-n etifedd "pob peth,

tnvj''r hwn hefyd y gwnaeth efe y
bydoedd. Y'r hwn, ac efe yn ddis-

C



DYDD GWYL SANT STEPHAN.
gleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun
ei berson ef, ac yn cynnal pob peth
trwy air ei nerth, wedi pviro ein pech-
odau ni tnv)-ddo ef ei hun, a eistedd-

üdd ar ddeheulaw y mawredd, yn y
goruwch-leoedd : wedi ei wneuthur
o hynny yn well nâ'r angylion, o
gymmaint ag jt etifeddodd efe enw
mwy rhagorol nâ hwynt-hwy. Canys
wrth bwy o'r angylion y dywedodd
efe un amser, Fy Mab yd>vyt ti ; myti
lieddj-w a'th genliedlais di î A thra-

cliefn, Mjü a fyddaf iddo ef j-n Dad,
ac efe a fydd i mi j-n Fab ? A thra-

chefn, pan yw j-n dwj-n y cyntaf-

anedig i'r byd, y mae yn dywedj-d,
Ac addoled hoU angj'Üon Duw ef.

Ac am j-r angj'Uon ÿ mae yn dj'-

wedyd, Yr hwn sydd j-n gwneuthur
ei angýlion yn ysprydion, a'i weinid-

ogion yn fîiam dân. Ond wtli y
Mab, l5y orsedd-faingc di, O Ddu,
sydd yn oes oesoedd ; teyrnwîaleLi

uniondeb yw teyinwiaíen dy dejTn-
as di. Ti a geraist gj-tiawnder, ac a
gaseaist anwiredd; am liTOny y'th

eneiniodd Duw, sef dy Dduw di, äg
olew gorfoledd tu h\vnt i'th gj-feiU-

ion. Ac, Tj'di j-n y dechreuad, Ar-
glwjdd, a sylfaenaist y ddaear ; a
gwaith dy ddwj-law di yw y nefoedd.
Hwjnt-hívy a ddarfyddant ; ond tydi

sydd j'n parhâu : a h^^j-nt-hwy oU
fel dilledj'n a heneiddiant ; ac mogis
gwisg y plygi di hwynt, a hwy a
newidir : ond tydi yr mi ydwyt, a'th

flj-nyddoedd ni phaUant.

Tr Efmgyl. St. loan i. 1.

YN y dechreuad yr oedd y Gair,
a'r Gair oedd gyd ä Duw, a

Duw oedd y Gair. Hwn oedd yn y
dechreuad gj'd â Duw. Trwj'ddo ef

y gwnaethpwjd pob peth ; ac hebddo^
ef ni wnaethpwj'd dim a'r a wnaeth-

Ewyd. Ynddo ef yr oedd bj-wyd, a'r

jrwj'd oedd oleuni dj'nion. À'r go-

leuni eydd yn llewyrchu yn v tj-wj'U-

wch, a'r tj-wyUwch nid oeàd j'n ei

amgyffred. Yr ydoedd gwr wedi ei

anfon oddi wrth Dduw, a'i enw loan.
Hwn a ddaeth j-n dj'stiolaeth, fel y
tystiolaethai am y goleuni, fel y cred-

ai pawb trwyddo ef. Nid efe oedd y
goleuni, eithr efe a anfonasid fel y
tystiolaethai am y goleuni. Hwn
ydoedd y gwir oleuni, yr hwn sydd
yn goleuo pob dj'n a'r y sydd yn
dj'fod i'r bj'd. Yn y byd yr oedd
cfe, a'r byd a wnaethpwj'd trwj'ddo
ef; a'r byd nid adnabu ef. At ei

eiddo ei hun y daeth, a'r eiddo ei

hun ni dderbyniasant ef. Ond cyn-
nifer ag a'i derbj'niasant ai, efe a
roddes iddjTit allu i fod j-n feibion i

Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei

Enw ef : y rhai ni aned o waed, nac
o ewj'Uys y cnawd, nac . o ewyUys
gwr, eithr o Dduw. A'r Gair a
wnaethp\vj'd jn gnawd, ac a drigodd
j'n ein plíth ni (ac ni a welsom ei

ogoiiiant ef, gogoniant niegis yr imig-
anedig oddi wrth y Tad) yu Uawn
gras a gwlrionedd.

Dydd Gwyl Saut Stephan.

V Colect.

CANIATTA i ni, O Arghvj'dd, yn
ein hoU ddîoddetiadau yma ar y

ddaear, o hen^'j'dd tystiolâeth i'tii

wirionedd di, edrj'ch j-n ddyfal tu
a'r ncf, a thrívy fiydd "ganfod y go-
gouiant a ddatgud'dir; ac yn Ìlawn
o'r Yspryd Glàn, ddysgu caru a
bendithio ein herlid«'r trwy esarapl
dy gj-n-ferthj'r Sant Stephaii, yr hwn
a weddîodd äsos ei lofruddion amat
ti, O lesu wÿnfydedig, yr îiwn \vyt

j'n sefyU ar ddeheulaw liduw i gj'm-
morth y rhai oU y sydd j-n dinddef
er dy fwj-n di, ein hunig Gyfi'yngwr
a'n Dadíeuwr. Amen.

•f Yna y canlyn Colect y yadoUff, yr hwn
a tUl;/tt'fUir yn wastacL hyd Cdter-wyl
Dydd Calan.

Yn lle yr Epistol. Act. \M. 55.

AStephan, yn gyflawn o'r Yspi-j'd

Glân, a edrj'chodd yn ddj'fal tu
a'rnef; ac av.'elodd ogòniant Duw,
a'r lesu j'n sefyll ar ddchculaw
Dduw. Ac efe a ddywedodd, Wele,
nii a welaf y nefoedd yn agored, a
Mab y dj-n yn sefyU ar ddelieulaw
Dduw. Yna j' gwaeddasant ä Uef
uchel, ac a gauasant eu clustiau, ac
a ruthrasant j-n unfrj'd arno, ac a'i

braasant allan o'r ddinas, ac a'i Ua-
byddiasant ; a'r tystion a ddodasant
eu diUad wrth draed dyn ieuaiigc a
elwid Saul. A hwj' a "labyddiasant

Stephan, ac efe yn galw ar Dduw, ac
j'n dywedj'd, Arglwj'dd lesu, dcrbj'n

fy yspryd. Ac efe a ostj'ngodd ar ei

liniau, ac a lefodd ä Uef uchol, Ar-
glwjdd, na ddod y jìechod hwn j-n

eu herbj'n. Ac wedi iddo ddj'wedyd
hj'n, efe'a hunodd.

Tr Efengyl. St. Matth. xxüi. 3í.

WELE, yr ydwjf j'n anfon attoch

brophwjdi, â doethion, ac ys-

grifenyddion ; a rhai o honynt a ledd-
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wch, ac a greshoeliwch ; a rhai o
honýnt a flrewyllwch jii eich syna-
gogau, ac a erlidiwch o dref i dref

:

fel y delo arnoch chwi jt hoU waed
c}"fìawn a'r a oUyngwjd ar y ddae-
ar, waed Abel gyfia^^Tj liy'd waed
Zecharîas, fab Baracliias, yr hvni a
Jaddasocli rhwnç y deml "a'r allor.

Yn wir mcddaf i chwi, daw hyn oll

ar y genhedlaeth hon. Jei-uialem,

Jerusalem, jt hon wj-t mj Uadd y
prophwydi, äc yn Uabydáio y rl'.ai a
cdaûifonir attat

; pa sawl gwaith y
mynnasn-n gasglu dy blant ynghyd,
megis y casgl iar ei chj-wion dan ei

hadendd, ac ni's mynnech ? AVele,

yr ydys yn gadael eich t i chwi yn
anghfannedd. Canys me'ddafichi,
Ni'm gwelwch ar ol hyn, hyd oni
ddywedoch, Bendigedig yw yr hwTi
sydd yn dyfod yn Enw jt Arglwjdil.

Dydd Gicyl Sanl loan Efangylwr.

Y Colect.

ARGLWYDD trugarog, ni a at-

- tolygwu i ti f^TTw dy ddisglair

belydr goleuni ar dy Eglwj-s ; fel,

weái ei goleuo gan athrawiäeth dy
wnfydedig Apostol ac Efangjlwr
Sant loan, y gallo hi rodio felly JTig-

oleuni dy wirionedd, fel y delô hi

jTi y diwedd i oleuni bj^^yd tragj--

wj-ddoU tm-y lesu Grist ein Har-
glwydd. Aincn.

Yr Epistoí. 1 St. loan i. 1.

YR hjTj oedd o'r dechreuad, yr
hjTi'a gIj-Avsom, yr hjTi a welsoîn

â'n Uygaid, 'jt hvn a ëdrjchasom
amo, ac a deìnilodd ein dwjiaw am
air y bywj-d ; (canys y bj-i^yd a eg-
luríiawydî ac ni a weisom, ac ydjTa
yn tystiblaethu, ac jni mj-negi i chwi
y bj-wyd tragj-wj-ddol, jt hwn oedd
gyd â'r Tad, àc a eglufhawj-d i ni)

jT hjTi a welsom ac a glj-wsom, jt
ydjtn jTi ei fj-negi i chwi, fel y caff-

och chwithau hefyd gymdeithas gj-d

ä ni : a'n cj-mdeithas ni yu \nr sy
gj-d â'r Tad, a chyd â'i Fab ef lesû
Grist A'r pethau hj-n jt ydj-ra j-n

eu hvsgrifeuu attoch, fel y "bjddo
eich Ilawenydd yn gj-íSawn.' A hon
yw'r gennad\vri a gíj-v(-som ganddo
eî, ac jT jxljTn jti ei hadrodd i chwi,
Mai golêuni j-w Duw, ac nad oes
jTiddo ddim tj-wjllwch. Os dj-wed-
wn fod i ni gjTtideithas âg ef, a rhodio
j-n y tj-wjliwch, cehvyddog ydjrm,
âc nid "ydj'm j-n gw-neuthur y gwir-
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ionedd. Eithr os rhodiwn j-n y go-
leuni, niegiB j- mae efe jn j- goleuni,

y mae i ui g\-mdeithas à'u' gilydd, a
gwaed lesu Grist ei Fab ef sydd jm
ein glauhâu ci oddi wrth bob pech-
od. Os dj-wedwn nad oes j-nom
bechod, jt yd\-m j-n ein twjilo ein
htmain, â'r gwirionedd nid yw ynom.
Os cjiaddefv,-n ein pechodau, fiydd-
lon j-w efe, a chyfiawn, fel y madd-
euo i ni ein pechodau, ac y'n glan-

i

hao oddi wrth bob anghynawnder.
1

Os dj-wedwn na phechasòm, yr yd-
I jm j-"n ei wneuthur ef j-n gelwj-ddog,
' a'i aìr ef nid yw j-nom.

Fr Efenpyì. St. loan .-cd. 19.

YR lesu a ddywedodd wrth Petr,
Canlyn fi, "A Phetr a drôdd, ac

a welodd j- disgybl yr oedd yr lesu
j-n ei garu' j-n cânlj-ii : jt hwn hefj-d

a bwysaíai "ar ei dd«-jfr"on ef ar swp-
per, ac a ddj-wedasai, Pwj', Arglwydd,
j-w jT hwn a'th fradycîia rli? "Pan
welodd Petr hwn, efe a ddj-wedodd
vrrth JT lesu, Arglwydd, ond beth a
wna hwn? Yr lesû a ddj-wedodd
wTtho, Os m\-nnaf iddo aros hyd oni
ddelwyf, bet'h y\v hymiy i ti? can-
Ijn di f\ii. Ani íiyniiy j'r aetii y gaîr
j-ma allan j-m mhlith "j- brodyr, na
fyddai j' disgjbl hwunw farw :" ac ni
ddj-wedasai j"r lesu wrtho, na fyddai
efe farw ; ond, Os mynnaf iddo aros
hyd oni ddelwj-f, beth jav hj-nny i ti?

Hwn j-w'r dis"gj-bl syäd j-ti tj-stìol-

aethu ara j- petîíau hj-n, ac a j'sgrif-

enodd y pethau hj-n ; ac lü a wj-dd-
om fod ei dj-stiolaeth ef yn w-ir. Ac
y raae hefj-d lawer o bethau eraiU a
wnaeth jTlesu, y rhai ped j'sgrifenid

hwj' bob j-n im ac un, uid w\-f j-n

tybied y cjnhwjsai y byd y Uj-frau a
ysgrifenid.

Dydd Gicyl y Giririoniaid.

Y Colect.

HOLL-alIuog Dduw, yr hwn o
enau plant bychaiu, "a rhai yn

sugno. a beraist nerth, ac a wnaefh-
ost i blant aflafar dy ogoneddu trwy
£arw ; Marweiddia ä Iladd bob rhyw
anwiredd j-nom, a nertha ni felly
â'th ras, feì trwj- íuchedd ddiniweii^
a ffj'dd ddiysgög hyd angau, y go-
goneddom dy Enw bendigcdig, trwy
lesu Grist eiü Harglwydd. Amcn.

Yn l!e yr Epistol. Dat. xiv. 1.

AC mi a edrychais ; ac wele, Oen
j-n sefj'U af fj-nj'dd Sîon, a chyd

âg ef bedajr mil a saJth-ugeûimiL a
C2
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chanddynt enw ei Dad ef jii ysgrif-

enedig yn eu talceunau. Ac nii a
glywais'lof o'r nef, fel llef dyfroedd
iawer, ac fel llet taran fawr ; ac mi
a g!}"wai3 lef telynorion yu canu
ar cu telynau : a" liwj- a ganasant
megis caniad newydd gcr bron yr
orsedd-faingc, a cher bron y pcrt'.var

anifail a'r henuriaid ; ac ni allodd
neb ddysgu y gân, ond y pedair mil
a'r saith-ugeinmil, y rhai a brjnwjd
oddi ar y ddaear. Y rliai hyn Jtv

y rhai ni halogwyd â g\íTa"gedd ;

canys gw>Tyfon ydjTit ; y rliàì lij-n

yvr y rhai sy'n diljTi yr"Ocn pale
bjTinag yr ëlo ; y "rhai hyn a brj-n-

wj-d oddi WTth ddj-nion, yn fia'en-

frfwyth i Dduw, aci'r Oen". Ac yn
eu genau ni chaed twyll ; canj-s ai-

fai ydjTit ger bron gorsedd-fuingc
Duw.

Yr Efaipyì. St. Jlaítli- ii. 13.

WELE angel jt Arglwj-dd yn
jTnddangos "i .Joseph" men

brcuddwjd, gan ddywcdjd, Cyrod,
cjTnmer j' mab byclian à'i fani ; a
fîo i'r Aipht, a bÿdd jtio hj"d oni
ddj'n'edwj'f i ti : caiiys ccLsio a ^ma
Ilcrod ymab bychan i'w ddifetha
ef. Ac yntau pan gj-fododd, a gjTn-
mcrth j' mab bychan a'i fam o hd
nos, ac a giliodd i'r Aipht, ac a fu
jTio hyd farwolaeth Hcrod : fel y
cyflawhid j r hyn a ddywedwyd gan
yr Arglwjdd trwy 'r prophwj"d, gan
ddj-n'edyd, O'r Aipht y gelwals fy

JMab. Yna Ilerod pàn wcles êi

siommi gan y doethion, a fl'rom-

modd jTi aruthr, ac a ddanfonodd
ac a laddodd jt holl fechgyn oedd
yn Bcthlchem', ac jn ei Ìioll gj'-

friniaii, o ddwj- fîwj'dd oed a than
hynnj', WTth jt arâser yr ymofyn-
asai efe yn fanwl â'r doethion. na
j' cyflawnwj'd yr hjTi a ddywedasid
gan Jeremîas prophwj'd, gan ddy-
wedyd, Llef a glybuwyd yn Eama,
galar, ac «'j'lofain, ac bchain ma«T,
Rachel j-n wjlo am ei phlant, ac ni
fj-nnai ei chj'suro, am nad oeddj'nt.

Y Sii! pwedí'r Nadolifì.

Y Colect.

HOLL-alIuog Dduw, jr hwn a
roddaist i ni dy unig-anedig

Fab i gjmmeryd ein hanian arno,
i'w eni ar gjfenw i'r amser j'ma o
Forwyn bur ; Caniattâ i ni, gan fod
wcdi cin had-genhedlu, a'n gwneuth-
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ur yn blaní i ti trwy fâbwys a rhad,
beunj'dd jTiiadne^rj'ddu trW dv Lân
Yspryd, trwy yr unrhj-w êinHar-
glwydd lesu Grist, yr hwn sydd yn
bj-w ac jn teyrnasu gj'd â thi â'r
unrhj'w Ysprj'd, byth yn- un Duw
yn oes ocsoedd. Amen.

Yr Epistol. Gal. iv. 1.

A Hyn yr wj'f yn ei ddywedyd ;

-í*- dros gymiiaint o amser ag y
raae'r ctifedd yn fachgen, nid oes
dim rhngor rhyngddo a gwas, er ei
fod yn arglwjäd ar y cwbl : eithr

y mae efe dan ymgeledd^Tr a Ilyw-
odraetliwr, hyd j'r amser a os'od-

md gan y tad. Felly ninnau hef-
yd, pan oeddj'm fectìgj'n, oeddym
gaethion dan ^Tjddorion y byd. Ond
pan ddaeth cj"flawnder yr amser,
y danfonodd í)uw ei Fab, wedi ei

wneuthur o >vraig, wedi ei wneuthur
dan y ddeddf ; fel y prynai y rhai
oc(id dan y ddeddf, "fel y derbyniem
y niav. bwj'siad. Ac o Iierwydd eich
Ì)od jn feibion, yr anfonodd Duw
Ysjirjd ei Fab i'ch calonnau chwi,
yn Uefain, Abba, Dad. Felly nid
«7t ti mwy yn v.a.s, ond j-n fab :

ac os mab, êtifedd hefyd i Dduw
triyy Grist.

Yr Efcngiil. St. Matth. i. 18.

A Genedigaeth yr lesu Grist oedd
-ts- fel hj'n : AVedi dj'weddîo Mair
ei fam ef â .Toseph, (cyn eu dj-fod

hwT ynghd) hi a gafwjd j'n feich-

iog o'r Ysprj'd Glân. A Joseph ei

gv.r hi, gau'ei fod yn gj'fiawn, ac
heb chwemij'ch ei gwneuthur hi yn
crampl, a ewjllysiodd ei rhoi hi j-m-
aith yn ddirgel. Ac cfe yn meddwl
j' pethau hyn, wele, angel jt Ar-
gl'.-.ydd 3 ymddangosodd iddo mewn
brcuddwjd, gan ddj'wedyd, Joseph
mah Dafj"dd, nac ofna 'gj"mmeid
Mair dy wTaig ; oblegid yr hj"n a
gc:ihedhvj'd j'nddi, sj'dd o'r Yspryd
Gl.^n. A hi a esgor ar Fab, a thi a
elwi ei enw ef lESU ; ohlegid efe a
warcd ei bobl oddi wrth eu pech-
odau. (A hyn oU a wnaethpv.yd, fel

y cyflawnid yr hyn a ddywcdwj'd
gan yr Arglwj'dd trwy 'r prophwyd,
gan ddj-wedyd, Wele, Morwj"n a fydd
foichiog, ac a esgor ar Fab, a hwj'
a alwant ei enw ef Emmanuel ; jt
hyn o'i gyfieitlm yw, Duw gjd â ni.)

A Joseph, jian ddeffroes o'gn-sg, a
wnaeth megis y gorchymynasai an-
gel yr .\rglwydd iddo, ac a gj'mmer-
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odd ei nTaig. Ac nid adnabu efe hi,

hyd oni esgorodd hi ar ei inab cyntaf-

aiiedig ; a galwodd ei enw eí lÈSU.

Dÿdd Enwaediad Crist.

Y Colect.

HOLL-aUuo?; Dduw, yr hwn a
wnaetliost i'th wnfydedig Fab

dderbyn enwaediad, a bod yn uf-

udd i'r ddeddf er mwyn d\-n ; Can-
iattâ i ni iawn Enwaediad )t Ys-
prjd, fel y bo i'n calonnau, a'n holl

aelodau (wedi eu manvolaethu oddi
wTth bob bydol a chnawdol anwj-d-
au) allu ym mhob rh}^v hcth ufudd-
hâu i'th wJTifydedig ewyllys, trwy'r
unrhyw dy Fab lesu Grist ein Har-
glw)dd. Amen.

Yr Epistol. Rhuf. iv. 8.

DEDWYDD yw y gwr nid yw
)T Arglw)-dd yn cj'fríf pechod

iddo. A ddaeth y dedw)-ddwch hwn,
gan hynny, ar yr enwaediad yn unig,

ynte ar y dîouwaediad hefyd ? Canys
)T yd\Tn yn dj^vedyd, ddaifod cyf-

rif tTydd i Abraham yn gyfiawndcr.
Pa fôdd gan hjimy y cyfrifw)-d hi ?

ai pan oedd yn yr enwaediad, )Tite

yn y dienwaediad ? Nid jti yr en-

waediad, ond jti y dîenwacdiad. Ac
efe a g)Tnmerth arwydd )t enwaed-
iad, )Ti insel cyfiawnder y fl'ydd, yr
hon oedd gauddo j-n y dîonwaed-
iad ; fcl y byddai efe yn dad pawb
a gredent, yn y dîenwaediad ; fel y
cj'frifid cyfîa\vnder iddynt hwytliau
liefyd ; ac yn dad yr enwaediad, nld
i'r rliai o'r enwaediad yn unig, ond
i'r sawl hefyd a gerddant hvybrau
ffydd Abrabam em tad ni, )t hon
<>èdd ganddo j-n y dienwaodiad. C'a-

iij's nid trwy'r ddeddf y daeth yr
aüdenid i Abraham, neu i'w had, y
byddai efe yn etifedd y byd ; eithr

trwy g)üa«'nder ftydd. Canys os y
rhai sydd o'r ddeddf yw'r etifeddion,

g^YTiaêd ffydd yn ofer, a'r adde\vid
yn ddir^-m.

Yr Efcngiil. St. Luc ü. 15.

ABU, pan aetli jt angylion jtu-
aith odtli wrth y bugeiliaid i'r

nef, dd)'wedyd o honynt hw)-tliau
wrth eu gildd, A\vn hyd Bethle-
hem, a gwelwn y peth hwu a wnaeth-
pwyd, yr hwn a hyspysodd yr Ar-
glwydd i ni. A liw a ddaetliant ar
frys ; ac a gawsant Mair a .Joseph,

tt'r ùyn bach yn gorwedd jti y preseb.
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A phan welsant, hv.-y a gyhooddas-
ant y gair a ddj-wcdasiii wrthj-nt

am y bachgen hwn. A phawb a'r a'i

clj'wsant, a n'feddasant ani y petbau
a ddy^yedasid gan y bugeiliaid \vrtli-

yiit. Eithr Mair a gadwodd y peth-
au h)Ti oU, gan eu hystyriod ya ei

clialJn. A'r bugeiliaid a ddychwelas-
ant, gan ogoneddu a moliannu Duw
am )T hull bethau a glywsent ac a
wolsent, fel y dywodasid \vTth)Tit. A
phan g)tlawnw)d wyih niwrnod 1

enwaodü ar y dyn bach, gahvyd ei

eiiw ef lEStl ; )t hwn a enwasid
gan yr angel, C)'n ei ymddyn ef yn
j' gròth.

1 ì'r itn Colect, Epistdl, nc Efen;nil, a
gaiff icasanaetlìu bob dydd ar ol hyn,
hÿd atyr rstwÿll.

DydU Gw!/l Tstwyll, neu'r Scren-
Wìil, scf Ymddatgudd Crist i'r

Cinhcdloedd.

Y Colect.

ODduw, yr hwn trwy dj'wj-siad

seren a ddangosaist dy ùnig-an-
edig Fab i'r Cenhedloedd ; Caniattâ
j'n drugarog i ni, y sawl ydym yn
dy adnabod yr awr hon trwy flfydd,

ailu ar ol y fuchedd hon fw)'nh.âu

dy ogoneddus Dduwdod, trffy lesu
Grist ein Harglwydd. Amen.

Yr Epistûl. Ephes. iü. 1.

ER mwyn hj-n, mj'fi Paul, carchar-
or lesu Grist trosoch chwi y Cen-

hedloedd ; os clj'wsoch am oruch-
wyliaeth gras Duw, j'r hon a rodd-
\vj-d i mi tu ag attoch chwi : mai
trwy ddatguddiad yr hyspysodd efe

i mi y dirgelwch (megis jr ysgrifen-

ais o'r blaen ar ychydig eiriau, wrth
yr h)'n y gellwcîi, pan ddarllenoch,
wyhòd fy ueall i yn nirgelwch Crist)

j'r hwn j'n oesoedd eraiU nid eglur-

wyd i feibion dynion, fcl y mae yr
awr hon wedi ei ddatguddio i'w sanct-

aidd apostolion a'i brophw)'di trwy 'r

Yspryd ; y byddai'r Cenhedloedd yn
g)'d-etii"eddion, ac j'n gyd-gorph, ac
yn gyd-gj'franuogion o'i addewid ef

yng Nghrist, trwy'r efengj'l : i'r hon
y'ni gwnaod i yn weinfdog yn ol

rhodd gras Duw, yr hra a roddwyd
i nii j-n ol grjmmus weithrediad ei

allu ef. I mi, y llai nâ'r lleiaf o'r

holl saint, y ríiôddwyd y gi'as hwn,
i efangylu jya mysg y Cenhedl-
oedd, anchwiliadwy olud Crist ; ac i



Y SUL CYNTAF GWEDI'R YSTWYLL.
egluro i bawb, beth yw cjindeithas

y dirgelwch, tt hwn oedd guddiedig
o ddechreuacl y byd yn îsuw, jt
hwn a greodd bob peth trwj- íesu
Grist : fel y byddai yr a«Thon yn
hyspys i'r twjsogaethau ac i'r awd-
urdodau yri y nefolion looedd, trwj-'r

eglwys, fawT amrj'w ddoethinebDuw

;

JTI oí JT arfaetli "dragy^yyddol yr hon
a wnaeth efe jTig Nghrist lesu ein
Harglwydd ni": j^i jt 1h\ii y mae
i ni hj-fdra a dj-fodfa mewnhj-der
trwy ei flydd ef.

Tr Efengyl. St. Matth. ü. 1.

AC wedi geni 'r losu yn lîethle-

hcm Judea, jti nyddiau Herod
frenhin, wele, doe'tliion a ddaethant
o'r dwyrain i Jerasalem, gan ddj'-

wedyd, Pa le y mae'r hwn a anwj'd
yn Frenhin r luddewon ? canj's
gwelsom ei seren ef jii y dwjTain,
a daethom i'w addoli ef.' Ond pan
glybu Herod frenliin, efe a gyftro-
wyd, a hoil Jerusalem gj-d ág ef.

A chwedi dwjTi j-nghd yr holl arch-
ofieiriaid ac j-sgrifen'yddion y bobl,
efe a ymofjTiodd â hwynt, pa le y
genid Crist.' A Iiwt a ddywedasarit
wrtho, yn Bcthlehe'ra Judea : canj-s
felly'r ysgrifenw\-d tr\vj-'r proph\vj-d

;

A thithaii, Bethieh.em "tir Judah, "nid

lleiaf wj-t yin mhlith tj-wysogion Ju-
dah : cänj-s o honot ti'y daw Tj-wys-
og jT hwri a fugeilia fy mhobl l'srael.

Yna Herod, wedi galw'r doethion j-n

ddirgel, a'u holodd hwj-nt j-n fanwl
am jT amser yr ymddangosasai'r
seren. Ac wodì eu danfon hwj- i

Bethlehem, efe a ddj-wedodd, Ewch,
ac j-mofj-nwch j-n fanwl am j- mab
bychan ; a phari gaffoch ef, rrij-neg-

wch i mi, fcl y galhvj-f tinnau ddj-fod
a'i addoú ef. Hwj-thau, wedi clj-wcd

y brenhin, a aethant ; ac weìe, y
seren a welsent j-n y dwj-min, a aetii

o'u blaen hwj-, "hyá oni ddaeth hi a
sefyll gorawch j- lle j-r oodd j- mab
bychan. A phan weLsant y seren,

llawcnycliasant ä Uawenydd mawr
dros ben. A phan ddaethant i'r t,
hwy a welsant y mab bychan gyd
ä Mair ei fam ; a hwy à sjTthiâs-

ant i lawr, ac a'i haddolasant ef : ac
wedi agorj-d eu trj-sorau, a ofl'rj-m-

masant iddo anrhegion ; aur, a tlnLs,

a mjTr. Ac w-edi eu rhj-buddio
liwy gan Dduw trwy freuddwyd, na
ddychwelent at Hefod, hwy a aeth-
ant drachefn i'w g%vlad ar bd fîordd
arall.
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T Sul cyntafgwedi'r Tstwylî.

T Colect.

OArglwydd, nyni a attolygwn i fi

dderbyn yn drugarog weddîau
dy bobl sydd yn galw- amat • a chan-
iattà iddj-nt dJeall a gwj-bod yr hyn
a ddj-lent ei wncuth-ar, "a chael h"ef-

yd ras a gallu j-n ffj-ddlon i wneuth-
ur j-r unrhyw, trwy lesu Grist ein
Ilarglwj-dd. Amcn.

Yr Epistol. Rhuf. xü. 1.

AM hynny yr wyf yn attolwg i

chwi, frodjT, er 'trugareddau
Duw, roddi o honoch eich cyrph j-n

aberth bj-w, sanctaidd, cj-mmeradj'
gan Dduw ; jt hj-n j-w eich rhesym-
mol wasanaeth chwi. Ac na chyd-
j-mtfurtìwch ä'r byd hwn ; cithr ym-
newidiwch trví-j- adnewjddiad éich
mcddwl ; fel y profoch beth yw dai-
onus, a chj-mmeradwy, a pherfîaith
ewjllys Duw. Canj-s jT wj-f j-n dy-
wedyd, trwj- y gras a roddyd i mi,
wrth bob un 'a'r sydd yn eich plith,

na bjddo i neb uchel-sj-nied j-n am-
gen hag y dylid sj-nied'; eithr' sj-nied

i sobrwjdd, fel j" rhannodd Duw i

bob un fesur ffj-dd. Canjs megis y
mae gennym aelodau lawer mewn
un corph, ac nad oes gan yr hoU
aelodau j-r un swjdd ; félly ninnau,
a ni j-n llawer, ydym un corph yng
Nghrist, a phob un yn aelodau i'w

giiydd.

Yr Efengyh St. Luc ü. 41.

RHIEXI yr lesu a aent i Jeru-
salem bòb blwj-ddj-n ar wj-I y

pasg. A phan oedd" efe yn ddeùdd-
eng mlwjdd oed, hwynt-iiw}' a acth-
ant i fj-riu i Jerusalem, jm ol defod
yr wyl. Ac wedi gorphen y dyddiau,
â hwy yn dychwelyd, arhosodd y
bachgen lesu yn Jorusalem, ac ni
wj-ddai Joseph a'i fam ef. Eithr gan
dybied ei fod ef yn y fìntai, hwj- a
aëthant daith dirnod, ac a'i ceis-

i.Tsant ef ym mhlith eu ccnedl a'u
cydnabod." A phryd na chawsant ef,

hwy a ddychwclâsant i Jerusalem,
gan ei geisio ef. A bu, ar ol tridiau,

gael o honj-nt hwy ef yn y fleml,

yn eistedd j-nghanol y doctoriaid,

n gwrando amynt, ac yn eu holi
hwjnt. A synnu a wnaeth ar bawb
a'r' a'i clywsant ef, o herwydd ci

adeall ef a'i atte'ùion. A phan wel-
sant ef,bu arutbr ganddynt : a'i fam
a ddywedodd wrtho, Fy mab, pahar.i

y gw naethost fclly ft ni"î welc dy dad
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a minnan yn ofidus a'th geisiasom

di Ac efe a ddywedodd wrthynt,

Paham y ceisiech fi? oni wjddech
fod yn fhaid i mi fod yngh'ylch y
pethau a berthjm i'm Tâd ? A h»->-

nl ddeallasant y gair a ddywedasai
efe wrthj-nt. Ac efe a aeth i waered
gyd ä hwynt, ac a ddaeth i Naza-
reth, ac a fu ostynyedig iddynt A'i

fam ef a gadwodd )t hoU eiriau hyn
yn ei chaíon. A'r lesu a gynnydd-
odd mewn doethineb a chorpholaeth,

a ffafr gyd â Duw a dynion.

Yr ail Su! gicedi'r YstieyU.

Colect.

HOLL-alluog a thragywyddol
Dduw, jT hwn wyt yn Ûywio

pob peth yn ÿ nef a'r ddaeár ; Ch-w
yn drugarbg ëirchion dy bobl, a chan-
iattâ i ni dy dangnefedd holl ddydd-
iau ein bywyd, trwy lesu Grist ein

Harglwj-dd. Amen.
Yr Epistol. Rhuf. xii. 6.

GAX fod i ni amryw ddoniau, yn
ol y gras a rodd"w)-d i ni, pa un

bjTinag'ai prophwydouaeth, proph-
íT)dwn yn ol cyssondeb y tîSad ; ai

gweinidôgaeth, byddwn ddjial yn y
weinidogaeth ; neu'r hwn sydd JTI

athrawiaethu, jti jt athraiaeth ;

neu'r hwn sydd jii cjTighori, yn y
cjTigor : JT hwn "sj-dd jti cj-frannu,

gwnaed mewn BjTnlrwydd ; JT hwn
sydd yn llywodrr.ethu, mewn diwj-d-

rwj-dd ; JT hwn sydd jti trugarhâu,
mewn lläwenvdd. " Bydded cariad yn
ddiragrith. Oasêwch'y drwg, a gljTi-

wch wrth y da. Jlewn cariad brawd-
ol byddwch garedig i'ch gilydd ; yn
rlioddi parch, yn blaenori eich gil-

ydd ; nid jti "ddîog mewn diwj-d-

rwjdd ; yn" wresog yn jr ysprj-d ;

jTi gwasanaethu jr Argìwj'dd ; j"n

llawen mewn gobaith ; j'n ddîoddef-

gar mewn cj'studd ; yn dj-fal-barhâu

mewn gweddi ; yn cj'frannu i gyf-

reidiau'r saint ; ac yn diljTj lletty-

garwch. Bendithiwch y rhäi sydd yn
eich jTnlid : bendithiwch, ac na feìl-

dithich. Byddwch lav.en gyd â'r

rhai sy lawen, ac wjlwch gyd à'r

rhai sj"'n wjio. Bydáwcb jn únfrjd
â'ch gilydd : heb foi eich meddwl ar
uchel-bethau, eithr yn gj'd-ostj-ng-

edig à'r rhai isel-radd.

Yr Efenayì. St. loan iL 1.

A'R trydydd dydd jr oedd prîod-

as yn Cana Galilea : a mam yr
lesu oecld yno. A gah'STd vr lesu
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hefyd a'i ddisgyblion i'r brîodaa. A
phan ballodd j- gwin, mam yr le-

su a ddj-wedodd wrtho ef, Nid oes
ganddj-n't mo'r gwin. lesn a ddj-wed-
odd wrthi, Beth sydd i mi a wnelwyf
à thì, wraig ? ni ddaeth fj- awT i ettb.

Ej fam ef a ddj-wedodd wrth y gwas-
anaethwr, Beth bynnag a ddywedo
efe wrthych, gwnewch. Ac jr oedd
j-no chwêch o ddyfr-lestri memi wedi
êu gosod, yn ol defod puredigaeth
jT luddewon, y rhai a ddalient bob
un ddau fiìrcyn neu dri. lesu a ddv-
wedodd wrthj-nt. Llenwch y dy-
lestri o ddwfr. A hwj- a'u Uanwas-
ant hyd jt jTnvl. Ac efe a ddywed-
odd wrthynt, óollj-ngwch j-n awr, a
dj-gwch at Ij-wodraethwr y wledd.
A hwy a ddj-gasant. A píian brof-

odd lîywodraethwr y wledd y dwft
a wnaëthid j-n win, ac ni wj"ddai o
ba le jT ydoêdd (eithr y gwasanaeth-
wr, y rhai a ollyngasent y dwfr, a
wNddent) llj'wodfaethwr j- wledd a
aíwodd ar ÿ prîodd-fab, ac a ddy-
wedodd wrtho, Pob dyn a esyd y
gwin da jm gyntaf ; ac wedi iddjmt
yfed j-n dda, yna un a fo gwaeth :

tithaü a gedwaist y gwin da hyd yr
a\vr hon. Hyn o àdechreu gj-rth-
iau a wnaettì yr lesu yn Cana Ga-
lilea, ac a eglm-odd ei bgoniant ; a'i

ddisgj-blion a gredasant jmddo.

Y trydydd Sul gicedi'r YstwyU.

Y Colect.

HOLL-alIuog a thragywyddol
Dduw, cdrych yn drugafbg ar

ein gwendid ; ac yn e'in hoU beryglon
a'n hanghcnion, estyn dy ddehêulaw
i'n cymmorth ac i'n hamddifij-n, trwy
lesu Grist ein Harglwj-dd. Àmen.

Yr Epistol. Rhuf. xü. 16.

V' A fj-ddwch ddoethion j-n eich
-1-^ tyb eich hunain. Na thelwch
i neb àdrwg am ddrwg. Darperwch
bethau onest yngolwg pob dj-n. Oä
yw bosibl, hj-d y mae jmoch chwi,
byddwch heddychlawn à phob dj-n.

>'ac ymddîelch, rai anwyl, ônd
rhoddwch le i ddigofaint : canv3 y
mae yn ysgrifenedig, I mi y mae dîal

;

mj-ii' a dala^ medd yr Arglwydd.
Ain hynny 03 dy elj-n a newyna,
portha' ef ; os sycheda, djTO iddo
ddîod : canys wrth ví-neuthûr hyn, ti

a bentyrri íanvür tanllyd ar eî ben
ef. Na orchfyger di gan ddrygioni,
eithr gorchfyga di ddrjgioní trwy
ddaioni.
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Yr Efcngyì. St. Jlatth. vm. 1.

GWEDI dyfod lesu i waered o'r

mynydd, torfeydd lawer a'i can-
lynasant ef. Ac ele, nn gwahan-
giwj-fus a ddaeth ac a'i haddolodd
e^ gan dd.ywedyd, Arglwydd, os myn-
iii, ti a elli fy nglaiitiâu i. A'r lêsu
:i estynodd ei law, ac a gyffyrddodd
àg eí gan ddpvcdyd, Mynnaf ; glan-
haer di. Ac jti y t'aii ei wahan-glwyf
ef a lanham'd. A dywcdodd yr lesu
^TTtho, Gwcl na ddywedych wrth
neb ; eithr dos, dangos dy hun i'r

ofreririad, ac oSrjTnma 'r rhodd a
orchymj-nodd Móscs, er tystiolaeth

iddynt. Ac wedi dyfod jt lesu i

mewn i Capcrnaum, (laeth atto gan-
wriad, pan ddeisyfu amo, a djTved-
yd, Arglwydd, y mac fy ngn'as yn
gorwedd gartref jni glaf o'r parlys,

ac mey.Ti poen ddirfa^vr. A'r lesu
a dd\-WLài)dd wrtlio. Mi a ddeuaf
ac a'i hiachâf cf. A'r cannTÌad a at-

tcbodd ac a ddj-wcdodd, Arglwjdd,
nid jYjf ri dcilmjg i ddyfocf o hon-
ot tan tynghronglwjd : cíthr yn unig
dyNved y gair, a'm gnas a iacheir.

Canj-s dyn ydwj-f tinnau dan awd-
urdod, a clîennjf filwýr danaf ; a
dywedaf v.rth liwn, Cerdda, ac efe

a à ; ac wrth arall, Tyred, ac efe a
ddaw ; ac wrth fj- ngwas, Givna hjTi,

ac efe a'i gwna. A'r lesu, pan glybu,
a ryfeddodd, ac a ddj-svcdodd wrth
y rhai ocdd yn canlyn.Yn medd-
àf i chwi, Ni chefais gymmaint flfydd,

na ddo jti yr Israel. Ac jt ydwji"

jTi dywcdyd i chwi, y daw lìawer o'r

"dwjTain a'r gorllewîn, ac a eistcdd-

ant gj'd âg Abraliam, ac Isaac, a
Jacob, jTi nheyrnas nefoedd ; ond
plant y deyrnas a deflir i'r tj-wj-ll-

wch eithaf ; yno y bydd wylofain a
rhingcian dannedd. A dywedodd jt
lesu TíTth y canwriad, Dos ymaith ;

ac megis y credaist, bydded i tL A'i
was a iachawyd j-n jt awr honno.

y pedtceri/dd Sul gicedi'r Ystwyll.

Y Colect.

ODduw, yr hwn a wj-ddost ein bod
ni wedi ein gosoà mewn cj-m-

maint a chj-nnifer o bcryglon, fel na's
gallwn, o hêni\-jdd givendid ein dynol
anian, sefyll bob amscr yn imiawn ;

Caniattâ i ni y cj-fryw nerth a nodd-
ed, ag a'u cymhortho ym mhob per-
j'çl, ac a'n harweinio trwy bob prof-
ëdigaeth, tr^rj- lesu Grist ein Har-
glwydd. Anun.
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Yr Epistol. Rhuf. xüi. 1.

X7-MDDAR0STY'NGED pob en-
J- aid i'r awdurdodau goruchel

:

canys nid oes awdurdod ond oddi
wrth Dduw ; a'r awdurdodau y svdd,
gan Dduw y maent wedi eu hordein-
io. Am hynny pwy bjnnag sydd yn
jTnosod yn erbj-n jt awdurdod, sj-dd
yn gwrthwynebu ordinhâd Duw : a'r
rhai a wrthwynebant, a dderbyniant
farnedigaeth iddj-nt eu hunain. Can-
ys tywj'sogion nîd ydj-nt ofn i weith-
rcdoedd da, eithr i'r rliai drwg. A
fjTini di nad ofnech jt awdurdod?
gwna'r hj-n sy dda, a thi a gai glod
ganddo : canys gweinidog Duw ydjrw
efe i ti er daioni. Eithr os gwnei
ddrwg, ofna ; canys nid j-w efe yn
dwyn y cleddj'f yn ofer : oblegid
gweinidog Duw y\v cfe, dîaljdd Uid
i'r hwn sydd jti g^'.iieuthur di-wg.

Herwydd paham, anghenraid j^v
jTuddarostwng, nid j-n uuig o her-
wydd Ilid, eitlir o hcrwj-dd cj'dwy-
bod hefyd. Canys am hjn jt ydjxh
yn talu tejTn-ged hefd : oblegid
gwasanaethwr Duw ydj'nt h«y, jti

gwylied ar hj-n yma. Telwch' gan
hynny i bawb eù dyledion : teym-
ged i'r h^vn y mae tejTn-ged jti ddy-
ledus ; toll, i'r hwn y mae toU ; ofn,

i'r h^vn y mae ofn ; parch, i'r hwn
y mae parch yn ddj'ledus.

I> Efi-ncyl. St. Älatth. ^-iii. 23.

AC wedi iddo fnied i'r Uong, ei

ddisgj-blion a'i canlj-nasant ef.

Ac welc, bu cjTuiwTf mawr jtij môr,
hyd oni chu'ddiwyd y Uong gaa y
tonnau : eitlir cfe oiidd jti cj-sgu.

A'i ddisgj'bhon a ddaethant atto, ac
a'i defiroasant, gan ddj-^Yedyd, Ar-
ghvydd, cadw ni : darfu am danom.
Ac efe a ddjrwcdodd \;TthjTit, Pa-
ham JT ydych yn ofnus, O chwi o
ychydìg iijdd'? "Yna y cododd efe,

ac j' cerj'ddodd y gwj'ntoedd a'r môr.
a bu dawelwch mawr. AY dynion a
rj-feddasant, gan ddj-wedj'd, Pa rj-w

un j-w hwn, gan fod y gwntoedd
hefyd a'r môr j'n ufuddhâu iddo ?

Ac wedi ei ddyfod ef i'r lan arall,

i wlad y Gergesiaid, dau ddieflig a
gj'farfuänt âg ef, y rhai a ddeuent
o'r beddau, j'n dra ffj'mig, fel na
allai neb fj'ned y fibrdd honno. Ac
wele, hwya lefasant, gan ddywed-
yd, lesu Fab Duw, beth sydd i ni a
wnelom â thi ? a ddaethost ti j'ma
i'n poeni ni cj-n jr amser ? Ac yr
oedd ym mhell oddi wrthynt geniaiiit
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o foch lawer jii pori. A'r crthreul-
iaid a ddeisjîiasant amo, gân ddy-
wedyd, Os b-wTÌ ni allan, caniattâ i

Bi fj-ned ymaith i'r genfaint foch.

Ac êfe a ddj-wedodd \\Tth}-nt, Ewch.
A bwj-, wedi mjTied allan, a aethant
i'r geiifainí foch. Ac wele, yr holl

fenfaint foch a ruthrodd drôs y di-

yn i'r môr, ac a fuant feirw yn y
dyfroedd. A'r meichiaid a ffoisant

;

ac wedi eu dyfod hwj- i'r ddina.s hwy
a fynegasant'bob petli, a pha beth â
ddarfoasai i'r rhai diefiig. Ac wele,

yr holl ddinas a ddaeth allan i gyf-

arfod â'r lesu. A phan ei gwelsant,
attolygasant iddo ymadael o'u cj'-

ffiBiau h\\ynt.

Y pummed Sitl ijicedi'r Ystict/ll.

Y Colect.

OArglwrdd, ni a attolygwn i ti

gadw ây Églwj-s a'th "deulu yn
wastad \tl dy wir gfefjdd ; fel y gîùl-

ont hwý oll, y sawl sydd jii jTngyn-
nal yn unig wrth obaith dy nefol
ras, gael bjth eu hamddiflyn gan
dy alluog lierth, trwj- lesu Giist ein
Harghvjdd. Amcn.

Yr Epistol. CoL iii. 12.

MEGIS etholedigion Duw, sanct-

aidd ac anwyl, gwisgwch am
danoch ymj-sgaroe'dd trugareddau,
cymmwjTiasgarwch, gostyngeidd-
rwydd, addîwynder, ymaros ; gan
gyd-ddwyn â'ch gilydd, a maddeu
i'ch gilydd, os bydd 'gan neb gwerjl
yn erbn neb : 'megis ag y maddeii-
odd Crist i chwi, felly gwnèwcli chwi-
tha<i. Ac am ben byn oU, gwisgwch
grariad, yr hwn j-w rhwymjTi pcr-
ffeithrwjdd. A llywodraethêd tang-
nefedd Dduw yn eich calonnau, i'r

hwn hefyd y'ch galwyd yn un corph

;

a byddch ddîolchgar. Preswj-Iied
gair Crist ynoch yn hclaeth j-m mhob
äoethineb ; gan 'ddysju a rhybuddio
bawb eich gilydd mewn psa'lmau, a
hjTonau, ac odlau ysprydol, gan ganu
trwy ras jti eich calonnau i'r Ar-
glwjdd. Â ptia beth bjTmag a wnel-
och, ar air neu ar weithred, gwiiewch
bob peth yn enw'r Arglwydd lesu,
gan ddîolch i Dduw a'r Tad trwj--

ddo et

Yr Efenyl. St. Matth. säü. 2i
TEYRNAS nefoedd sy gyffelyb i

ddyn a hauodd had da jti ei

fáes : a thra yr oedd y djTiio'n yn
cysgu, daeth e'i elvn ef kc á hauodd
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efrau ym mhlith y gwenith, ac a aetfc

jTnaitìi. Ac wedì i'r eginyn dj'fu, ?

äwyn fîrwyth, yna'r jTnddangôsoda
yr efrau fiefyd." A gweision gwr y
tj' a ddaethant, ac a ddjrwedasant
wTtho, Arglwj dd, orj hauaist ti had
da jTi dy faesí o ba le gan hj-nny

y mae'r éfrau j'nddo ? Yntau a ddy-
wedodd wTthynt, Y geljTi ddyn a
wnaeth hyn. " A'r g^veÌ£ion a ddy-
wedasant wrtho, A fj-nni di gan hj n-
ny i ni fyned a'u ca^lu hwj-nt ? Ac
efe a ddj-wedodd, Na fjimaf ; rhag ì

chwi, wTth gasglu'r efrau, ddiwreidd-
io'r grwenith gjd â hwynt. Gadewch
i'r ddau gjd-dj'fu hyd y cynhauaf

:

ac jTi amser ycynhauaf y dj-wedaf
«Tth y medelwjT, Cesglwch jn gyn-
taf yreírau, a rhwymwch hyntyn
ysgûbau i'w Iìwjt ìosgi ; cnd cesgl-

nch y gwenith i'rn hyssubor.

Y clnccchcd Snl gwcdi'r Ystwyll.

Y Colect.

ODduw, beudigedig Fab vr hwn
a ymddangosodd fel y dattodai

wcithrëdocdd (fiafol, ac y gwnai ni

yn feibion i Dduw, ac yri etifeddion
l)j-wjd tragywyddol ; Caniattâ i ni,

ni a attoljg^m i ti, gan fod geunym
y gobaith "hwn, ein puro cin hunâin,
inegis y mae yntau yn bur ; fel, pan
yr jTuddangoso eilwâith gj-d â nerth
a. gogoniant mawT, y'n gwneler vn
gynelyb iddo ef yn ëi dragywrjddol
a'i ogoneddus de\Tnas ; vm mtía un,
gjd â thi, O Da"d, a clijd â thi, O
Vspryd Glân, y mae efe" yn byw ac
yn tejTnasu, bj-th yn un Du', heb
drangc na gorphen. Amen.

Yr Epistol. 1 St loan iü. 1.

GWELWCH pa fath gariad a
roes y Tad arnom, fel y'n gel-

wid yn feibion i Dduw : oble'gid hyn
nid ëdwyn y byd chwi, oblegid nad
adnabu cfe ef. Anwylyd, yr awrhoii
meibion i Dduw ydJTo, ac nid am-
lygwyd etto beth a fj-ddwn : eithr ni

a wj'ddom, pan jTn'ddangoso efe, y
bydilwn gyffelyb iddo ; oblegid ni a
gáwn ei weled ef megis ag y mae.
Ac y mae pob un sy ganddo y gob-
aith hwn ynddo ef, yn ei buro ei hun,
megis y rnae jTitau yn bur. Pob un
a'r sydd jti g^vncuthur pechod, sydd
hefycl yn gT\xcutbur anghj'fraith :

oblêgid" anghyfraith yw pechod. A
chwi a wjddoch ymddangos o hono
ef, fel y dileai eiü pechodau ni ; ac

C3
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ynddo ef nid oes pechod. I'ob un a'r

çydd yn aros ynddo ef, n;d yw j-n

pechu
; pob un a'r sydd yn pechu,

ni's gAvelodd ef, ac ni's adnabu ef.

O blant bychain, na thwylled neb
chT\i ; yr hwn sydd yn g\vneuthur
cyfìa«Tider, sy gyíiawn, racgis y mae
yntau yn gyfiawn. Yr hwn sydd jti

gwneuthurpechod, o ddiafol y mae

;

canys y mao diafol yn pechu o'r

dechreuad. I hyn yr ymddangos-
odd Mab Duw, fel y "dattodai wcith-
redoedd diafol.

Vr Efcngyì. St. Jlattli. .x.\iv. 23.

YN A os djnved neb wTthych,
Wele, ilyma Grist, neu llyma

;

na chredwch." Canys cyfyd gau-grist-
[

iau a gau-brophwydi, ac a roddaut
|

arwj'ddion mawTÌon a rhyfeddodau ;
[

hyd oni thwj-llant, pe bj'ddai bosibl,

'ie, jT etlioledigion. 'Wele, rhag-ddy- i

wedais i chw. Am hynny os dj-wed-

ant wrthj'ch, Wele, y mao efe yn y
dift'aethwch ; nac cwch allan : AVeIe,

|

jTi jT ystafelloedd ; na chredwch.
|

Oblcgid fel y daw y fcUten o'r dn;jT-

ain, ac y tywj'nna hyd y gorllemn ;

felly hefycî y"b)-dd dj-fodiad Mab y
dyn. Canys pa le bjTjnag y byddo
'r golain, no'r jTngasgl yr ervrod.

Ac jTi y "fan wedi gorthrjTauer y
dyddiau hjTioy, y t^^vj'Uir jc haul,

a'r Ueuad ni rydd eí goleuni, a'r ser

a syrth o'r nef, a nerthoedd y ncf-

oedd a j-sgydMÌr. Ac yna yr ym-
ddengys arwjdd Mab y dyn yn y
nef : ác yna galara holl Iwj-thau'r

ddaear, a hwy a welant Fab y dyn
yn dj-füd ar gj-mmylau'r nef gj'd ä
nerth a gogoniant ma\vr. Ac efe a
ddenfyn ei angjiion ä mawr sain

udgorn ; a hwy a gasglant ei ethol-

edigion ef ynghd o'r pedwar gwJTit,

o eithafoedd y nefoedd hyd eu lieith-

afoedd hwjnt.

Y Sul a elwlr Scpluafiesima, ncu y
trydydd Sul cyn y Garaicys.

Y Colect.

OArglwjdd, ni a atfoIj-gvm 1 ti

wrando yn ddarbodus wedd'iau

dy bobl, fel y byddo i ni, y rhai a
gospir yn gytiawn am ein camwedd-
au, yn "drugarog gael ein hjmwared
gan dy ddaioni di ; er gogoniant dy
Enw, trwy lesu Grist ein Hiachawd-
WT, jT hwn sydd jn bjrw ac jti tejTn-

asu gyd â tln a'r"Yspryd Glän, byth
yn un Duw heb drangc na gorphen.

AmcTi-
34

I> Epistol. 1 Cor. i.x. 24.

ON I wj'ddoch chwi fod y rhai
sydd ÿn rhedeg mewn gyrfa, i

gfd jTi rhedeg, ond bod un yn der-
b'j-n y gamp ?" Felly rhedwch, fel y
cäffoch afael. Ac y mae pob un a'r

sydd jn ymdrechu, yn ymgadw ym
mhob peth ; a hwynt-hwy yi\ wir,"fel

y derbjTiiont goron Ij'gredig, eithr

nj-ni, u'n anllygredig. Yr %vj'f fi gan
hj-miy felly yn rhedeg, nid megis ar
amcan ; fëlly yr wyf yn ymdreehu,
nid fel un jm curo jt awjrr. Ond
jT ^vyf fi yn cospi f nghorph, ac
j-n ei ddwyn yn gaeth ; rhag i mî
mewn un modd, wedi i mi bregethU
i eraiU, íod fy him yn anghj'mmer-
adwj-.

Yr E.fengyl. St. Matth. xt. L

TEYRNAS nefoedd sy dcbyg i

wr o berchen t, yr hwn a aeth
allan, a hi yn dyädhäu, i gyflogi

gweithwr i'w winllan. Ac we& cyt-

tuno â'r gweith'wr er ceiniog y dydd,
efe a'u hanfonod'd hwy i'w winllan.

Ac efe a aeth allan ynghylch y dryd-
edd awr, ao a welodd eraiU j^n seWl
yn segur yn y farchnadfa ; ac a ddy-
wedodd rthj-nt, Ewch chwithau í'r

winllan, a çha beth bynnag a fyddo
cjiiami, mi a'i rhoddaf i chwi. A
hwy a aethant j'maith. Ac efe a aeth

allan drachefn ynghylch y chwech-
ed a'r nawfcd awr, ac a wnaeth jt
un modd. Ac efe a aeth allan jTig-

hylch yr unfed awr ar ddeg, ac a gaf-

odd eraill j'n sefyll yn scgur, ac a
ddj-wcdodd wrthÿnt, Paham y sef-

wcii chwi j-ma ar'hyd y dydd yn seg-

ur ? Dywe"dasant wrtho, Am na chyf-

losodd neb nj-ni. Dj-wedodd yntau
wTthynt, Ewcii chwithau i'r winllan ;

a pha beth byunag fyddo cj'fìawn,

chwi a'i cewcii. A phan aeth hi yn
hwjT, arglwydd y winllan a ddj'tyed-

odd wTth ei onich\\7Uwr, Galw'r
gweithwjT, a dyro iddjTit eu cj'flog,

gan ddechreu o'r rhai diweddaf hyd
y rhai cjntaf. A phan ddaeth y rhai

j
a gyflogasid j-nghylch yr unfed awT
ar ddeg, hwj" a gawsant bob un gcin-

iog. A phan ddaeth y rhai cj-ntaf,

Ir.\-j' a dybiasant y caent fwj' ; a hwy-
tliau a gawsant bob un gciniog. Ac
wcdi iddyntgael, grwgnach a wnaeth-
ant yn erbyn gr y t, gan ddywed-
yd, tln awr y gweithi'odd y rhai olaf

hj'n, a thi a'u gwnaethost hwynt yn
gjstal â ninna'j, y rhai a ddygasom
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bw)-s y dydd a'r gwres. Yntau a
attëbod ac a ddywedodd wrth un
o honynt, Y cjiaill, nid ydwjf yn
gwneuthur cam ä tlíi : onid er cein-

iüg y crttunaist â mi ? Cymmer yr
h)Ti sydd eiddot, a dos ymaith : yr
yàw\-f yn ewyllysio rho'ddi i'r olaf

hwn megis i tithau. Ai nM cyfreiíli-

lawn i mi wneuthur a fjTinwjl" â'r

eiddof fy hun ? neu a yd)^v dy lvgad
di yn ddrwç, am fv inod i yn áda ?

Feily y rliai olaf fyddant )ti flaen-

af, a'r" rhai blaenaf )ti olaiif : canys
llawer sy wedi eu gâlw, ac ychydîg
wedi eu dewis.

3' Sul a ehcir Sex(igcsima, neu 'r

ail Suì cyn y óarawys.

Y Colect.

OArglwrdd Dduw, yr hwn a weli
nad yd^Tn ni yn ymddiried mewn

un weithrcd a wnelôm ; Caniattâ yn '

drugarog fod i ni, trwy dy nerth, gäcl
|

ein hamddiff^'n rhag pob gwrthwyn-
eb, trw)- lesu Grist ein Harglwyäd. 1

Anicn.
I

1> Eplstol. 2 Cor. .\i. 19. i

A"''R ydych yn goddef fTyliaid )-u

í ll.iweh, gan fod eich hunain yn
j

s)-nh\vyrol. Canys yr ydych yn godd-
j

ef os bydd un i'ch caêthiwo.os bydd i

un i'cli llw)T fw)-tta, os bydd un yn
c^Tiimcr^d gcnnych, os bdd un )ti

|

ymddyrcliafu, os bydd un yn eich

taro chwi ar eich w)Tieb. Âm am-
mharch yr ydwjf yri d)-wcdyd, meg-
is pe buasem m weiniaid : éithr )nn
mha beth bynnag y mae neb ^ti h
(mewn ftoüneb )T wyf yn d)'wedyd)
h wyf finnau hef)'d'. Ai Hebreaid
yäynt hwy ? felly finnau. Ai Israel-

iaiil ydynt hwy ? felly finnau. Ai
had Âbraliam yd)-nt bw)- ? felly fin-

nau. Ai pifeiiiidogion Crist ydynt
hn'y ? (yr ydw)l ^-n dywedyd yn fíol)

mw)' w)-f Íl JÌe«-n blinderau ^-n liel-

aethach, mewn gw'íaîennodiau dros
fesnr, mcwn carcharau ^ti amlach,
mewn marwolaethau )ii f)-nych. Gan
)T luddewon bumwaíth d'erbyniais

«Ideugaiiî gwîalennod ond un. Teir-

gwaith y'm curwyd à gwîail ; un-
waith y'm llabyddiwyd ; tcirgwaith

y torrodd llong arnâf ; noswaith a
din-mod y bûm yn y dyfnfor : mewn
teithiau yn fynych ; ym mheryglon
Uif-ddyfroedd ; ')-m mherj-glon îladr-

on ; ym mher)-Ëlon gan fy nghenedl
fv hun ; vm mher^glon gan y cen-

â5

hedloedd ; )tii mher)-glcn yn y ddin-
as ; ym mheryglon ya yr âniâlwcb ;

ym mherygloíi ar y'mór ; ym mher-
ÿglon ym mhlith brodyr gau : mewn
ilafur a lludded, nie-n anhunedd
)-n f)-nych ; mewn ne\v)-n a syched ;

mewn ympr)-diau yn f)-nych ; mewn
ani\-)-d a noêthni. Heblàw y pethau
sydd )-n digwydd cddi allan, )t ym-
osod )T hwn "sydd amaf beuriydd, y
gofal dros yr holl eglwysi. Pwy sy
wan, nad v.-)f finnau wan ? pwy â
dramgwyddir, nad wyf finnau yii

Uosgi ? Os rhaid ym'íTrostio, mi" a
ymffrostiaf am y pethau sydd )-n

perthyn i'm omeridid. Duw "a Thad
ein Harglw)ad ni lesu Grist, jt h\(ii

sy fendigedig )-n oes oesoedd, a yr
nad w^-f )-n dywedyd celv.-)dd.

I> Efengyl. St. Luc \-iü. 4.

GWEDI i lawer o bobl ymg)-n-
nuU ynghýd, a cli)Tchu" attô <>

bob dinas, efe a ddywedödd ar ddam-
meg : Yr hauwr â aeth allan i hau
ci had : ac wrth hau, peth a syrtli-

iodd ar ymvl y ffordd, ac a fathrw^d,
ac ehedîaid y' nef a'i b\vyttaodd. " A
pheth araU a syrthiodd ar y graig

;

a phan eginodd, y gwywodd. am nad
oedd iddo wlybwT. A phetli araU a
E)Tthiodd ym mysg dr.-iin ; a'r drain
a" gyd-dyfasant, ac a'i tagasant ef.

A pheth arall a syrthiodd ar dii- da,

ac a eginodd, ac a ddug ffrwyth ar
ei ganfed. AVrth ddywedyd ÿ petli-

au li)n efe a lefcdd, Y neb sydd a
chlustiau ganddo i wrando, gwran-
dawed. A'i ddisgyblion a ofvnasant
iddo, gan dd)'wedyd, Pa ddammcg
oedd hon? Yntau a ddywedodd, I
chwi yrhodd^yd gwybod dirgeloedd
te)-mâsDduw: eiihrieraiUarddam-
hêgion ; fcl yn gweled na welant, ac
yn clywed ria ddeallant. A dyma'r
âdanimtg ; Yr had vw gair ÌDuw ;

a'r rhai ar )-myl y ftordd, ydyw y
rhai sydd )-ri gnTando ; wedi hynny
y mae diafol yn dyfod, ac ya dw)h
maith y gairo'u calon hwynt, rhag
îdJynt gredu, a bod )-n g'adwedig.

A'r rhai ar y grnig yw y rhai, pan
glywant, a ddcrb^-niaht y gair yíi Ua-
wên ; a'r rhai hvn nid oes ganddynt
wTeidd)-n, y rhai sydd yn credu dros
amser, ac ya amsêr pröfedigaeth yn
cilio. A'rhwn a E)-rthiodd ym mysg
drain, )-w y rhai a wrandasant, ac
wcdi iddynt fyned ymaith, hwy a
dagw)d gan ofalon, a golud, a mel-
uswcdd iiuchedd, ac nid ydynt yn
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Jwyn E&T^yth i berffeithrwydd. A'r
hvrn ar y'tir da yw y rhâi hyn, y
rhai â chalon hawddgär a da, ydynt
yn gwracdo 'r gair, ac yn ei gadw,
âc NTi ávrva ffrrtTth tr\íT amTuedd.

l' Sul a chcir Cwincmageshna, neu'r
Sul nesíi/o flaen y Garawys.

Y C'ilect.

OArglwrdd, yr him a'n dpgaist,
na thál dim ein holl weithred-

oedd a wnelom, heb gariad perffaith

;

Anfon dy Ysprjd Glân, a thpvallt
yn ein càlonnau ragorol ddawn car-

iad porfîaith, gwir rwj-myn tangnef-

cdd a holl rinweddau ila, heb jt hwn
pwy bjTinag sydd yn byw, a gj'friíir

yn farw ger 'dy fron di : Omiattâ
îijTi er mwj-n dÿ un Mab lesu Grist.

Ämcn.
Yr Ep!stol. 1 Cor. xüi. 1.

PE llefarwn â thafodau dj-nion ac
angjUon. ac heb fod gerinyf gar-

iad, jT wj-f fel cfydd ya seinio, neu
sjTnöal jTi tingciân. A phe byddai
gennyf èrophwj-doliaeth, a gwybod
o honof y dirge'lion oU, a phob gwj--

bodaeth '; a phe bai gsnnj-f jt hcU
tîj'dd, feí y gallwn sj'mmudô mjTi-
yàdoedd. äc heb genhyf gariad, "nid

wj-f fi ddim. A phe p6rth«-n y tlod-

ion â'm hoU dda, a phe rhoddwn fy

nghorçh i'm llosgi, ac heb gariad
gonnyf, nid j-w ddim Uesâd i mi. Y
mae 'cariad j-n hir-jTnaros, j-n gjTn-
rawynasgar ;' cariad nid j-w'j-n cjti-

tigennu, nid yw cariad jti ymffrostio,

nid yAv jTi j-mchwyddb, nid j[w yn
g^vnèuthur ÿn aneddaidd, nid w
yn celsio jt eiddo ei hun, ni chj'-

thruddir, ni feddwl ddrr.g, nid yw
«awen am anghyfia\vnder, ond cyd-
lawenhàu y maë â'r gsvirionedd ;

j'

mae j-n dîôddef pob dim, j-n oredu
pob dim, yn gobeithio pob dim, yn
j'maros á phob dim. Cariad byth ni

ch-nymp j-maith : eithr pa un bj'nnag
ai proph'ííTdoliaethau, hwj- a ball-

ant ; ax tafodau, hwy a beidiant ; ai

gwj'bodaeth, fii a ddiílanna. Canj's o
ran y gwjddom, ac o ran yr ydjTn
yn proph'wydo. Eithr pan ddëlo jt
hj'n sy berfîaith, yna jt hj-n sydd
o'ran a ddileir. Pan ôeddn fach-

geu, fel bachgen y Uefarwn, fel bach-
gen y deallwn, fêl bachgcn y medd-
yliwn ; ond pan aethum ju wt, mi
a roÌ5 heibio bethau bach'gonnaidd.
Canys gweled vr ydwa vr aívrhon

' "3Ö

trwy ddrych, mewn dammeg ; ond
yna, wjTieb yn wyneb : yn awr yr
ädwaen o ran ; ond yna yr adna-
byddaf megis ý'm ha'dwaenir. Yr
awrhon y mae yn aros fiydd, go-
baith, cariad, y fri hj'n ; a'r mwyaf
o'r rhai hjn j' cariad.

Tr EfcnsìiT. St. Luc .\>-iü 31.

"Y^'NA j'r lesu a gj'mroerodd yX deuddeg atto, ac a ddj-wedodd
wrthynt, Wele, jt ydj-m ni'yn myn-
ed i fj'nu i Jerusalem ; a chj'flawnir

pob peth a'r sydd jn vsgnfenedig
trwy'r prophwj'di ara í"ab y dj'n.

Canj'3 efe a draddodir i'r Cénhedl-
oedd, ac a watwerir, ac a ammherch-
ir, ac a boerir amo : ac wedi iddynt
ei fflau-gellu, y Uaddant ef ; a'r try-

dj'dd dydd efe a adgjfyd. A hwy ni
ddeaUasant ddim o'r pethau hj'n

:

a'r gair h^vu oedd guddiedig oddi
wrthynt, ac ni \vjbuant y pcthau a
ddj-edAvyd. A b'.i, ac efe vn nesâu
at Jerich'o, i rj-w ddjTi daíl fod jn
eistcdd yn j'myl j' tîordd, vn car-
dotta. Â phan' gljbu efe y dyrfa yn
mjned heibio, efe â ofj'nodd pa beth
oedd hyn. A hwy a ddj-wedasant
iddo, mai lesu o S'azareth oedd j-n

mj'ned heibio. Ac efe a lefodd, gan
ddj-wedyd, lesu fab Dafydd, tru-

garhâ ívrthyf A'r rhai oedd j'n

mjned o'r b'laen a'i cerj'ddasant ef i

deíri: eithr efe a lefoild jti fwy o
lawer, Mab Dafj'dd, tnigarhä.wrthj'f.
A'r Icsu a 8afo<id, ac a orchjTnjm-
odd ei ddwj'n ef atto. A phan ddaetb
yn agos, efê a ofj-nodd iddo, gan ddy-
wedyd, Pa bettì a fj-nni di i mi ei

wneuthur i ti ? Yntau a ddj'wedodd,
Argl'.\ydd, cael o honof fj' ngolwg.
A'r lesu a ddj-wedodd wrtho, Cym-
mer dy olwg; dy ffj'dd a'th iach-
aodd. Ac aUan o law y cafodd efe

ei olwg, ac a'i canljnodd ef, gan
ogoneddu Duw: a'r hoU bobl, pan
welsant, a roisant foliant i Dduw.

Y Dydd cyntaf o'r Garawys, yr
hwn a elwir yn gyÿredin, Dydd
Merchur y Lludw.

Y Colect.

HOLL-gyfoethog a thragjTryddol
Dduw, yr hwn ni chaséi 'ddim

a'r a wnaethost, ac a faddeui bech-
odau pawb y sydd edifeiriol ; Crëa a
giraa j-nom newydd a drj'lüedig ga-
lonnau ; fel y bo i ni, gah ddyledua
ddolurio am ein pechodau, a' chyf-
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addef ein trueni, galîael gennrt ti,

Dduw'r holl drugaredd, gwbl fadd-
eoant a goUyngdod, trwy lesu Grist
ein HarglHydd. Amen.

^ r Colect hmt a ddarUeyìir bob dydd
o^r OaraiüySf ar ol y Colect a osodir i'r

diwrnod.

Yn Ue yr EpisM. Jöel ii. 12.

DYCHeLWCH attaf fì (medd
yr Arglwjdd) â'ch holl galon,

âg ympryd hefd, ac âg wjlofain, ac
ä gâlar. A rhwygwch eicli calon, ac
nia eich diUad, ac jiiichwelwch at

yr Arglwydd eich Duw : o her\vydd
graslawn a thnigarog yw efe, hwj-r-
frydig i ddigofaint, a mawr ei drugar-
edd, ac edifeiriol am ddrwg. Pwj' a
yr a drj- efe, ac edifarhäu, a g^yedd-
iU bendith ar ei ol ; sef bwyd-otTrwm,
a dlod-offrw-m i'r Arglwj'dd eich
Duw ? Cenwch udgom yn Sîon, cys-
segrwch j-mprj-d, gelwcli gj-mmanfa,
cesglwch y bobl, cyssegrwch y g>n-
nulleidfa, cjiihullwch jt henuriàid,
cesglwch y plant, a'r rhai jti sugno
bronnau: deued y prîod-fab allan
o'i ystafell, a'r brîod-ferch allan o
ystafell ei gwely : wyled yr ofi'ciriaid,

gíveinidogion 'yr Arglwydd, rh^vng

y porth a'r alior ; a dyedant, Ar-
bed dy bobl, O Arglydd, ac na
ddyro dy etifëddiaeth i warth, i I)-w-

odraethii o'r cenhedloedd amynt.
Paham y dj'n-edent ym mhUtíi y
bobloedd, Pa le y mae eu Du
hwj-nt?

Yr Efinoyl- St. Matth. vi. 15.

PAN ymprj-dioch, na fyddwch fel

y rhagritnwÿr, j-n wj-neb-diist

:

canj'S annuríio eu h«-j-nebau y
maent, fel jt ymddangosoht i ddj-n-
ion eu bod yn ymprj-dio. Yn vAt
meddaf i chwi, maent jti derbyn
eu gwobr. Eithr pan ymprydiech di,

enneinia dy ben, a golch dV wj-neb

;

fel nad jTnddangosech i ddjTiion dy
fod yn ymprydio, ond i'th' Dad jt
hwn sydd jti y dirgel : a'th Dad, jt
hwn sydd jti 'g^veled yn y dirgel,'a

dâl i ti yn jt amlwg. íía thrysorwch
iwch' drj-s'orau ar y ddaear, Ue y
mae gwj-fyn a rhwd'jTi Ilygru, a lle

y mae lladron jti cloddio trwodd, ac
yn lladratta. JEtlir trj-sorwch iwch'
drysorau yn y nef; lie nid oes na
gwj-fyn ua rhd j"n Uygru, a Ue ni's

cloddia lladron tr'wodd, ac ni's llad-
rattànt. Canys Ue y mae eich trj-sor,

j-no y bydd eich calon hefyd.
37

l' Sul cyntafyn y Garawys.

V Coìect.

OArglwydd, yr hwn er ein mwyn
a jrnprydiaist ddeugain niwTnod

a deugain hos ; Djto i ni ras i ym-
arfer â chj'frj^v ddirwest, fel, edi
gostwng eìn cnawd i'r Yspryd, y
gallom fj-th ufuddhâu i'th dduwiol
annogaet'hau mc^ra cj'fìawnder a
g^\ir sancteiddrwydd, i'th anrhydedd
a'tli ogoniant, yr hwTi ^vj-t yn byw
ac jTi tejTnasu gyd â'r Tad, a'r Ÿs-
prj-d Glän, yn un Duw, heb drangc
na gorphcn. Amen.

Yr Epistol. 2 Cor. \\. 1.

VrYNI, gan gyd-weithio, ydym yn
-L 'i attolwg i chm, na dderbynioch
ras Duw yn ofer. (Canj-s y niae efe

jTi dywedyd, Mewn amser cjmmer-
adw-y y'th «Tandewais : ac jti nydd
iachadOTÌaeth y'th gjTinor"thwvaÌ3

:

wele, jTi a«T jt amscr cj^umerad\vy

;

wele, jn awr ddydd yr iachawdwr-
iaeth.) Heb roddi di:n achos tram-
gn-j'dd mewn dim, fel na feicr ar y
weinidogaeth : eithr gan ein dangoa
ein hunain jTn mhob peth fel gwein-
idogion Duw, me'mi amjTjedd maviT,
mev,-n cystuddiau, mewn anghenion,
niov.Ti cyfyngderau, mewn g^'.i'alen-

nodiau, hiov.-n carcharau, mown terf-

ysgau, mewn pocnau, meìm gwyliad-
wriaethau, me«'n j'inprj'diau, mewn
purdeb, me^\-n gwj-bodaeth, mewn
hir-j-maros, mev,ii 'tiriondeb j-n yr
Ysi^rjd Glân, mewn cariad "dirag-

rith, j-ngair j' gwirionedd. yn nerth
Duw, trwy arfau cyfia%vnder ar dde-
hau ac ar aswy, tm'j' barch ac am-
mharch, trwy anglod a chlod ; megis
twj'IIwJT, ac er hj'nny yn eir\vir

;

megis anadnabyddus, ac'cr hjTiny
jTi adnabyddus ; megis jti meirw, ac
wele bj'w ydjTn ; megis wedi ein cer-
yddu, ac heb ein Uadd ; megis wedi
ein tristâu, ond j'n wastad jn llawen

;

megis j-n dlodion, ond j-ncj-foethogi
llawer ; megls heb ddim gennym,
ond etto j-n meddiannu pob peth.

YrE/cnoiil. St. Matth. iv. 1.

YNA jT Icsu a an^'ciniwyd i fj-nii

i'r anialwch gan yr yspryd, i'w
demtio gan ddiafol. Âc wedi iddo
j-mprjdio ddeugain nim-mod a dcu-
gain hos, ar ol hj'nny ofo a neTvjn-
odd. A'r temtiwr, pan ddaeth atto,

a ddywedodd, Os mab Duw wyt ti,

arch'i'r cerrig hyn fod yn fara.' Ac
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yntau a attebodd ac a ddywedodd,
Ysgrifenwjd, Nid tnvy fara îii unig
y bydd l)yw dyn, ond trxvy bob gair

a ddaw allan o cnau Duw. Yna y
cymraerth diafol ef i'r ddinas sanct-

aidd, ac a'i gosododd ef ar binacl y
deraí ; ac a dd\T\edodd wrtho, Os
Mab Duw wjt "ti, bwrw dy hun i

lawr: canys ysgrifenwyd, y rhydd
efe orchymjn i'w angjlion am dauat,
a hwy a'th ddygant yn eu dv/)-law,

•hag taro o honot un ámser dy droed
wi-th garreg. Yr lesu a ddywedodd
wrtho, Ysgrifenwj'd drachefn, Na
theratia 'r Arglwjdd dy Dduw. Tra-
chefn y cjmmerfh diafol ef i ft-nvdd
tra uchel, ac a ddangosodd iddo holl

deyrnasoedd y byd, a'u gogoniant;
aca dd5^vedodd wrtho, Hyn oll a
roddaf i ti, os sjTtlii i lawT a'ni hadd-
oli i. Yna jt Icsu a ddywedodd
wrtho, Ymaith, Satan : canys ysgrif-

enwj-d, Yr Arglwjdd dy Dduw a
addoli, ac ef jti uuig a asanaethi.
Yna y gadawodd dialol ef ; ac wele,

angyíion a ddacthant ac a woinias-
aut iddo.

1> a'd Su! yn y Garawys.

Y Colcct.

HOLL-aüuog Dduw, yr hwn wj-t

j-n gweled nad oes gennj-m o'n
nerth ein hunain ddim meddiant i'n

cjTnmorth ein Ininain ; Cadw di ni

oddi fewn ac oddi allan, sef enaid a
chorph ; fel yr amddifî\Tier ni rhag
pob gwrthwjTiob a ddigwj-ddo i'r

corph, a rhág pob drwg fêddwl a
wna niweid na chynnwií i'r enaid,
trn-j' lesu Grist "ein Ilarglwjdd.
Amcn.

IV EpistùL 1 Thess. iv. 1.

YM mhellach gan hj-nny, frodjT,
yr ydym jii attohvg i chwi, ac

yn dcisjf yn jt Arglwydd lesu, meg-
îs y derbjTiiasodi geniijTn pa fodd y
djiech rodio, a boddlóni Duw, ar i

chwi gynnyddu fwj-fwj'. Cauys chwi
a wyddoch pa orcÌijTuj'nion a rodd-
asom i chwi trwj''r Arglwj-dd lesu.

Canj-s hj-n yw e\vj'llj-s Duw, sef eioh
sancteiddiad elir.i, ar ymgadw o hon-
och rhag godineb ; ar fedru o bob uii

o honoch feddiannu ei lestr ei hun
mcwii sancteiddrwj'dd, a pharch

;

nid raewn gwn trachwant, racgis y
Cenhedloedd, y rhai nid adwaenant
Dduw: na byddo i neb orthrj'mmu
na thwj'Uo ei frawd mewn dira

:

canys d'falydd yw'r Arglwj-dd ar y

rhai hyn oU, megis y dj-wedasom i

chwi o'r blaen, ac y tj-stiasom. Can-
ys ni alwodd Duw nyni i aflendid,
ond i sancteiddrwydd. Am hj'iiny y
neb sydd yn dirmj'gu, nid "dj-n y
mae j'n ei ddirmygu, ond Duw, yr
hwn hefyd a roddes ei Ysprj'd Glan
i ni.

Yr Efcngyl. St. Matth. xv. 21.

A'R lesu a aeth oddi j-no, ac a gil-

iodd i dueddau Tyrus a Sidon.
Ac wele, gwraig o Canaan a ddaeth
or parthau hynnj', ac a lefodd, gan
ddj-^^edj-d wrtho, Trugarhâ wrthj-f,

Arglwydd, fab Dafydd : y mae fy

merch j-n ddrwg ei hwj-1 gan gj'-

thraul. Eithr nid attebodd efe iddi
un gair. A dacth ei ddisgyblion atto,

ac a attolygasant iddo, gan ddj-wed-
yd, GoUwng hi j-maith ; canys y mae
hi j-n Uefain ar ein hol. Ac effe a at-

tebodd ac a ddj'wedodd, Ni'm dan-
fonwj'd i ond at ddefaid coUedig t*

Israel. Ond hi a ddaeth ac a'i hadd-
olüdd ef, gan ddj'wedyd, Arglwjdd,
cj'minorth fi. Ac efe a" attebodd ac a
ddj'wedodd, Nid da cj'mmerj'd bar-
a'r plant, a'i fwrw i'r cwn. Hithau
a ddywedodd, Gwir yw, Arglwydd:
canys y mae'r cwn jm bwytta o'r

briwsion sy'n sjTthio oddi ar fwTdd
eu harglwyddi. Yna 'r attebodd >t
lesu, ac a ddj'wedodd wTthi, Ha
wraig, mawr y\v dy ftj'dd : bydded i

ti fel yr wjt jti ewjllysio. A'i merch
a iachawjd o'r awr honno allan.

Y tryilydd Siil yn y Garaicys.

Y Colecf.

NYNI a attolygwn i ti, Holl-alluog
Dduw, edrjch o honot ar ddeis-

yfiadau dift'uant dy ufudd weision,

âc estj-n deheulaw äy Fawredd i fod
yn j'ràwared i ni jti erbj-n ein hoU
êlj-riion, trwy lesu Grist eiii Har-
glw-j-dd. Amcn.

Yr Ejii.tloì. Ephcs. v. 1.

BYDDAYCII gan hj-nny ddilyn-
wýr Duw, fel plant anwj-l ; a

rhodiwch mewn cariad, megis j' car-

odd Crist ninnau, ac a'i rhoddodd ei

hun drosom ni, j'n oflfrwm ac yn
aberth i Dduw, o arogl pcraidd.
Eithr godineb, a phob anendid, neu
gj'bydd-dra, na enwer chwalth yn
eich pUtli, megis j' gweddai i saint,

na serthedd, nac ymadrodd ffol, na
choeg ddigrifwch, pethau nid j'dynt
weddus: eithr yn hytrach, rhoddi
d'iolch. Canj'B "jt yHych cliwi yn
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gwybod hyiî, am bob putteiniwr, neu
aflan, neu g>bydd, yr ìwra sy ddelw-
addoÌwT, nail ocs iddjTit etifeddiaeth

yn nheymas Crist a Duw. Na thwyll-

ed neb chwi à geiriau ofer : canys
oblegid y pethau hj-n y mae digolaint

Duw yri dyfod ar blant yr anufudd-
dod. Na fyddwch gan hynny gy-f-

rannogion â hwynt : canys yr oedd-
ych chwi gynt'yn dywýllwch, ond
yr awThon goleuni ydych yn yr Ar-
glwj-dd. lîhodiwch feì plant y gol-

euni ; (canys ffrwjth yr Yspryd sydd
ym mhob daioni, a chj-fiawnder, a
gwirionedd) gan brofi beth sy gyra-

meradwy gan jt Arglwj-dd. Ac
na fydded i chi gyd-gyfeillach â
gweithredoedd anfTrw-ythlawn y ty-

^vyllwch ; eithr yn hytrach argyoedd-
wch hwynt : canys brwnt yw adrodd

y pethau a wneir ganddynt hwy jti

ddirgel. Eithr pob peth, wedi'r ar-
gyoedder, a eglurir gan y goleuni

:

canj's beth bynnag sydd jti egluro,

goleuni yw. O herwjdd pahara y
mae efe jti dywedyd, Denro di yr
hwn wyt yn cj'sgu, a cliyfod oddi
wTth y meirw ; a Christ a óleua i ti.

Yr Efcngtjl. St. Luc xi. 14.

ArR oedd yr lesii jti bwrw ailan
JL gjthraul, a hwnnw oedd fucl. A

bu, wcdi i'r cjthraul fyiied allan, i'r

raudan lcfarû : a'r bobloedd a ryf-

eddasant. Ethr rhai o honynt a
ddj^Ycdasant, Trwy Bcclzebub, pcn-
naeth y eyîhreuliaid, y raae efe jti

bv,Tw allan gythrculiaid. Ac eraill,

gaii ci dcmtio, a geisiasant ganddo
arwydd o'r nef. "V ntau, yn g^^'ybod

eu racddyliau hwjiit, a ddj-wedodd
wthynt, Pob teyrnas wedi ymrannu
yn ei herbjTi êi hun, a anghyfan-
neddir ; a th yn erbyn t, a syrth.

Ac os Satan hefyd sy wedi' ymrannu
yn ei erbyn ei fcun, pa fodd y saif ei

dejTnas ef ? gan eicli bod yn dywed-
yd, mai trwy Beelzebub yr wyf tì j-n

b«Tw allan gythreuliaid. Ac os trwy
BoeIzebub yr v.yf fì yn bww allan
gythreuliaid, trwy by y mae eich

plant chwi jti eu bwrw IiwyTit allan ?

am hynny y byddant hwý j-n farn-

wr amoch chwi. Eithr os mj-fi tr-.\y

fys Duw ydv.-yf yu b^NTW allan gy-
tnreuliaid, diamraeu ddj-fod tejTnàs
Dduw attoch ch\ri. Pân fyddo un
cryf arfog yn cadw ei neuadà, y mae
)T hjTi sy ganddo mewn heddwch :

,ond pan ddél un cryfach nag ef arno,
a'i orchfygu, efe a ddwg j-maith ei
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hoU arfogaeth ef, ya yr hon jt oedd
yn jTnddiried, ac a ran ei anrh^th
ef. Y neb nid ya gj-d â mi, sydd yn
fyerbjTi: a'r neb nid yw yn casglu
gyd â mi, sydd yn g\va^aru. Pan êl

yr yspryd âflan allan o ddyn, efe a
rodia mewn lleoedd syctíion, gan
geisio gorphwysdra; a phryd na
chaffo, efe a d'dywed, Mi a ddych-
welaf i'm t o'r lle y daethura allan.

A plian ddêl, y mae jti ci gaol wedi
ei ysgubo a'i drefnu. Yna jt â efe

ac j' cjTnmer atto saith yspryd eraill,

gwaeth nag ef ei hun ; â hwy a ant i

mewn, ac a arliosant jtjo : a diwedd
y dyn hwunw fydd gwaeth nâ'i

ddeclircuad. A bu fel jt oedd efe

jTi dj-wcdyd hyn, rhyw wraig o'r

djTfa a goäoddei llef, ac a ddj-n-ed-

odd wrtho, G^tjti fj'd y groth a'th

ddug di, a'r bronnau a suguaist.

Ond efe a ddj-wedodd, Yn hj-trach

gwjTi fj-d y rhai sydd yn gwTando
gair Duw, ac yn ei gadw.

Y pccìwei-ÿdä Sul yn y Garaicys.

Y Colect.

CANIATTA, ni a attolygwn i ti,

I

HoU-alluog Dduw, fòd i ni y
I

rhai yn gjfiawn a hacddasom gael
ein poeni" am ein drwg weithred-
oedd, trwj' ddiddanwch dy ras di

allu yn drugarog gael esmwythâd,
trwy ein llarglwydd a'n Hiachawd-
^\T ìesu Grist. Amcn.

YrEpìstol. Gal. iv. 21.

DYWEDWCH i mi, y rhai yd-
ych yn chwennych bod dan y

ddeddf, ohid ydych chwi yn clj'wed

y ddeddf? Canj's y mae yn ysgiif-

cnsdig, fod i Ahraham ddau fab

;

un o'r wasanaeth-ferch, ac un o'r

WTaig rj'dd. Eithr yr hwTi ocdd o'r

wasanaeth-ferch, a aned yn ol y
cnawd ; a'r hvm oedd o'r wraig rj'dd,

trwy'r addewid. Yr hyn beíhau
ydynt mewn alegori : canjs j' rhai

I

hjTi yw y ddau destament ; Im jti

ddîaù o fynydd Sina, jti cenhedlu
' i gaethiv.êd, jt hon j-w Agar. Ca-
nys jT Agar jTna j-w' mjTij-dd Sfna
jTi Àrabia, ac y mae jti cyfatíeb

i'r Jerusalem sjdd jti awT, ac j-

mae jti gaeth, íii a'i'phlant. Eithr

y Jerusalem honno uchod, sy rjdd,
jT hon yw ein mara ni oîl. Ca-
nys ysgrifenedig y^v, Llawenhà, di

yr ammhlantadwy, yr hon nid wyt
yn eppiUo ; tor allan a Uefa, yr hon
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;,id w^-t yu csgor: canys i'r unig y
mae llawer mwy o blant nag i'r hon
y mae iddi v.t. A ninnau, frodyr,

m^is >T ocdd Isaac, ydj-m blant jt
addewid. Eithrmegisy prjd hjTinj-,

yr hwn a aimTd yn ol y cnawd, a
ërlidiai yr liwn "a anwj-d yn ol jt ys-

prjd ; fèlly yr a\\Thou hefyd. Ond
beth y mae'r jsgrjthjT j-n ei ddy-
wedyà? Bwrw allan y wasanaeth-
fercÈ, a'i mab ; canj's ui chaiflf mab
y wasanaeth-ferch "etifeddu gj-d â
mab y wTaig rdd. Fellj', frodyr,

nid p^nt i'r wasanaeth-ferch ydyni,
ond i'r wraig rjdd.

Yì- Efengyl. St. loan \i. 1.

"Y^R lesu a aeth tros fôr GalUea,
J- h^nmw j-w mór Tiberias. A
thyrfa fawT a'i canlj-nodd ef ; canys
hwy a welsent ei arwyddion y rhai a
wnaethai efe ar y cleifion. Â'r lesu
a aeth i fj-nu i'r "mynTdd, ac a eist-

eddodd jiio gj-d â'i ddisgyblion. A'r
pasg, g'yl JT luddewon, oedd yn
agos. Yùa'r lesu a ddyrchafodd ei

lygaid, ac a welodd fod tyrfa fawr yu
dj-fod atto ; ac a ddywedodd wrth
Phylip, O ba le y prj-n^vn ni fara,

fel'y caffo y rhai" hj-n fwj-tta? (A
iiyn a ddyedodd efe i'w brofi ef:

canys efe "a wjddai beth jt ocdd cfe

ar fedr ei wneuthur.) Phylip a'i

hattebodd ef, Gwerth dau can cein-

iog fara nid y^v ddigon iddj-nt hwj-,

fel y gallo pob un o honj-nt gjTÙ-
meryd ychydig. Un o'i ddisgybiion

a ddywëdodd wrtho, Andreas, brawd
Simon Petr, Y mae j-ma ryw fJach-

gennj-n, a chanddu bum torth haidd,
a daii bj'sgodjTi ; ond beth jtv hyn-
ny rhwngcjTi'nifer ? A'r lesû a diij--

wedodd, Perwch i'r dj-nion eistedd i

lawr. Ac yr oedd glaswellt lawer jti

y fan honno. Felíy y g\v">T a eist-

eddasant i lawr, jTighylch pum mil
o nifer. A'r lesu a gjTnmerth J'

torthau, ac wedi iddo "ddîolch, efe

a'u rhannodd i'r disgjbLion, a'r dis-

gyblion i'r rhai ocdd j-u eistedd;
felly hefyd o'r pjsgod^ cymmaint
ag a fj-nnasant. Ac wedi eu digoni
hwynt, efe a ddj-wedodd wrth ei ddis-

gyblion, Cesglwch y briwfwj'<i gwedd-
ill, fel na choUer dim. Am hjTiny
hwy a'i casglasant, ac a lanwasant
ddeuddeg basgedaid o'r briwfwyd,
o'r pum torth haidd a weddiUasai
gan y rhai a fm-ttasent Yna y
oynion, pan welsant jt arwy-dd a
wnaethai'r lesu, a ddj-^Tedasant,
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Hwn yn ddîau j-w y Prophwyd oedd
ar ddfod i'r byd.

Y pummcd Sul yn y Garawys.

V Colect.

NI a attolygwn i ti, Holl-alluog
Dduw, edîych o honot .jti dru-

garog ar dy bobl ; fel y bo iddynt,
trwy dj' fawr ddaioni, gael bj-th eu
Uywodraethu a'u cadw mewn enaid
a chorph, trwy lesu Grist ein Har-
glwjdd. Amen.

Yr Epistol. Heb. ix U.
CRIST, wedi dyfod yn Arch-oSreir-

iad y daionus bethau a fyddent,
trwj- dabernacl mwy a pherffeith-
iach, nid o waith Liaw, hj-nnj' yw,
nid o'r adeiladaeth j-ma, nià chwâitli
tr^vy waed geiír a íloi, eithr trwy ei

waed ci hun, a aeth unwaith i mewn
i'r cyssegr, gan gael i ni dragj'wj-ddol
ryddhâi Oblegid os ydy gwacd
têirw a geifr, a lludw anner wedi ei

daenollu ar >' rhai a lialogwyd, jti

saucteiddio ibureiddiad y cnawd

;

pa faint mwy y bydd i waed Crist,

JT hwn tr>vy jt j'spryd tragj'wyddoí
a'i hofîiymmodd" ei hun j-n ddifai i

Dduw, buro eich cydwj'bod chwi
oddi WTth weithi-edoedd meirwon i

wasanaethu y Duw bj'w? Ac am
hj-nny y mae efe j-n "Gyfrj'ngwT y
cjfammod ne^Tj'dd, megis trwy fod
marwolaeth j-n j'mwared oddi wrth
y troseddau oedd dan y cj'íanimod
cj'ntaf, y cai y rhai a âlwjd dder-
bj'n addewid jt etifeddiaeth dragy-
wjddoL

Yr E/entjyl. St. loan ^iii. 46.

IESU a ddywcdodd, Pvry o honoch
a'm hargj'oedda i o bechod? ac

od wyf fi j'n àj'wedvd y gwir, pabam
nad ydych yri creàu i mi ? V mae
yr hwn sydd o Dduw, yn gwrando
geiriau Duw : am hj'nuy nid ydych
ch\vi j-u eu gwrando, am nad ydych
o Dduw. Yna'r attebodd jt "ludd-
ewon, ac y dywedasant wrtho ef,

Onid da yr ydj-m ni j'n d^-n'edyd,

mai Samaritân wj't ti, a bod gennj't

gjthraul ? Yr lesu a attebodd, Nid
oes gennj-f gj'thraul ; ond jt wyf fi

jTi aurhjdeddu fy Nhad, ác jr yd-
ych chithau yn fy nîanrhj'deddn
"innau. Ac nitt wyf fi yn ceisio fy

ngogoniant fy hun
; y mae a'i cais,

ac a farn. Yn vár. jiì wir, meddaf i

chwi, Os ceidw neb fy j'madrodd i,

ni wél efe farwolaeth ndragywydd.
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Yna y dywedodd yr luddewon wrtho,

Yr awr hon y gwyddom fod gennyt
gythraul. Bu Abrahara farw, a'r

prophwydi ; ac meddi di, O3 ceidw
neb fy ymadrodd i, uid arcliwaetha

efe fariYolaeth yn drag5nvj'dd. Ai
mwy wyt ti nag Abrahara ein tad
ni, >T hn a fu fai-w ? a'r propliv\-j'di

a fuant feir^y : pwj' yr vr\t ti yn dy
wneuthur dy hun?"Yr"lcsu a at-

tebodd, Os wyí fi yn fy ngogoncddu

fy hun, fy ngogoniaut i nid yw ddim

:

fy Nhad yw'r hwn sydd j'n fj' ngo-
goneddu i, yr hvm yr ydycli cliwi yu
dywedyd mai eich Duw cìwá yw.
Ond nid adnabuoch ch\vi ef; eitlir

m}"fi a'i hadwaou ef : ac os d>"nedaf
nad adwacn ef, myfi a fyddaf de-

byg i chni, yn gelwyddog : ond mi
a'i hadwaen ef, ac yr wj'f yn cadw
ei jTuadrodd ef. Gorfoledd oedd
gan eich tad Abraham weled fy

nydd i ; ac efe a'i g\veIodd hefyd,

ac a lawenychodd. Yna y dywed-
odd yr luddewon wrtho, Nid vryt

ti ddengmlwydd a deugain ctto, äc
a welaist ti Abraham ? Yr lesu a
ddywedodd wrthynt, Yn \rir, yn T^'ir,

meddaf i ch\vi, Cyn bod Abraham,
yr wj'f fi. Yna hwy a godasant ger-

rig i'w taflu atto ef. A'r lesu a yra-
guddiodd, ac a aeth allan o'r doml.

VSul nesafoflaen y Pnsg.

Y Colect.

HOLL-gyfoethog a thragywyddol
Dduw, }T hwu o'th garcdigol

Berch ar ddj'n, a ddanfonaist dy Fab
eìn Hiachawdwr lesu Grist, i gj'm-
meryd arno ein cnav,d, ac i ddîoddef
angau ar y groes, fel y gallai pob
rhyxv ddj'n ddilyn esampl ei fav.T

ostyngeiddr\vydd ef; Caniattà o'tli

drugaredd fod i ni ganlyn esampl
ei ddîoddefgarwch, a bod hefyd j-n

gyfrannogion o'i adgj-fodiad, trwy
yr unrhy\v lesu Grist ein Har-
glwydd. Amen.

Yr Epistol. Phil. ü. 5.

BYDDED ynoch y meddwl yma,
yr liwn oedd hefyd j-ng Nghi-ist

lesu : yr hwn, ac efe yn ffiuí Duw,
ni thybiodd j-n drais fod j'n ogj'í-

uwch â Duw: eithr efe a'i dibris-

iodd ei hun, gan gj'mmerj'd amo a-
gwedd gwas, ac a wnaed me\vn cyff-

elybiacth dynion : a'i gael me'wn
duU fel dj-n, efe a'i darostj-ngodd ei

htm, gan"fod yn ufudd hyd angau,
11

îe, angau'r çroes. O herwydd pa-
ham, l3uw a'i tra-djTchafodd yntau,
ac a roddes iddo Ènw, yr hwn sy
goruwch pob enw : fel j-n Enw'r lesu

y plygai pob gliu o'r' nefoUon, a'r

daeai'olion, a than-ddaearolion beth-
au ; ac y cyflfesai pob tafod fod lesu
Grist yn Arglwydd, er gogoniaut
Duw Dad.

Yr Efi.ngyì. St. Matth. .xx-\'ii. 1.

APIIAN ddaeth y bore, cyd-ym-
gj'nghorodd jt holl arch-oft'eir-

iaid a henuriaid y bobl yn erbyn yr
lesu, fel y rhoddent cf i fanvolaeth.
Ac wedi iddynt ei rwymo, hwy a'i

djgasant ef jmaith, ac a'i ti-addod-

asant ef i Pontius Pilat j' rhaglaw.
Yna pan welodd Judas, jt hwu a'í

bradychodd ef, ddai-fod ei gondemn-
io ef, bu edifar ganddo ; ac a ddug
drachefn j' deg ar hugaiu arian i'r

arch-oiîeiriaid a'r henuriaid, gan
ddywedyd, Pechais, gan fradyclm
g\^aed g«irion. H\vj'thau a ddywed-
asant, Pa heth j'w hjTiny i ni ? ed-
rych di. Ac wedi iddo daflu'r arian
j-n y deml, efe a j'madawodd, ac a
aeth ac a ymgrogodd. A'r urch-
ofteiriaid a gj'mmeraíant jt arian,

ac a ddywedasant, Nid cj'freithlawn

i ni eu bwrw h\v}'nt j'n y drj'sorfa

;

canj's gn'erth gwaed ydyw. Ac wedi
iddynt gjd-ymgjTighori, hwy a bi'j'n-

asant â li>vj'nt faes y crochenydd,
yn gladdfa dîeithriaid. Ani hj'uny
j' galwj'd y raaes hwnnw, Jlaes y
g\vacd, hj'd heddj'^v. (Yna y cyf-

lawnv.yd jr hyn a ddy\vedwj'd try/y

Jeremîas y pr'oph\v}-d, gan ddywed-
yd, A hwj' a gj'mmerasant y deg ar
hugain aiian, pris j' prisiedig, j'r hwu
a brj'nasant gan foibion Israel, ac
a'u rhoisant hwy am faes j' crochen-
ydd, racgis y gosododd yr Arglwydd
i mi.) A'r lesu a safodd ger bron y
rhaglaw : a'r rhaglaw a ofj'noda
iddo, gan ddywedyd, Ai ti yw Bren-
hin yr luddcwnu ? A'r lesu a ddj'-

wedodd wrtho, Yr wyt ti yn dywed-
j'd. A phan gj'huddid ef gan yr
arch-ofTeiriaid a'r henuriaid, nid at-

tebodd efe ddim. Yna y dj"nedodd
Pilat wtho, Oni chlj'wi di faint o
bethau y maent hwy j'u eu tystiol-

aethu yn dy erbyn di î Ac nid at-

teboddefe iddo i un gair ; fel y rhyf-

eddodd y rhaglaw j-n fawr. Ac ar
JT triì honno yr arferai y rhaglaw
oUwng yn rhdd i'r bobl un carch-
aror. jt hwn a f^'nnent. Ac j'na yr
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oedd ganddynt garcharor hynod, a
elwid BaraSbas. Wedi iddnt gan
hynny jTngasglu ynghd, Pilat a
ddywedôdd ^vrth}TÌt, Pä un a fyn-

nwch i mi ei oUwhg yn rhdd i chwi,
Barabbas, ai yr IesvC yr hwn a elwir
Crist? canys efe a wyddai mai o
gynfigen y traddodasent ef. Ac efe

yn eistedd ar \t orseddîaingc, ei

\vraig a ddanfonodd atto, g^n ddy-
wedyd, Na fydded i ti a wnelych
ä'r cyfìawn hwnnw : canys goddefais
lawer heddyw mewn breuddwj-d o'i

achos ef. A'r arch-offeiriaid a'r hen-
uriaid a bcrswadiasant y bobl, fel y
gofynent Barabbas, ac y difethent yr
lesû. A'r rhaglaw a âttcbodd ac a
ddj-wedodd wrthynt, Pa un o'r ddau
a f)-nnwch i mi 'ei olliiMig j-n rhdd
i chwi? Hwytliau a ddyedasànt,
Barabbas. Pilat a ddpvedodd wrth-
ynt, Pa beth gan hynny a \vnaf i'r

lesú, vr hwn a elwir Crist? IIwy-
thau olj a ddy\vedasant \%Ttho, Croes-
hoelieref. A'r rhaglawaddywedodd,
Ond pa ddrwg a wnacth efo ? Hwy-
thau a lefasant )ti fwT', gan ddj-weil-

yd, Croeîhoelier'cf. A Phüat, pan wel-
odd nad oedd dim yn tycio, ond yn
hytrach bod cjTinwTf, a gjTnmerth
ddwír, ac a olchodd ei ddwj-law gcr
bron V bobl, gan ddj'wedyd, liîeuog
vdwyf fì oddi wTth waed'y cj'fiawn

Lwn : edrychwch chwi. A'r hoìl bobl
a attebodd ac a ddj-wedodd, Bydded
ei waed ef amum ni, ac ar ein plant.

Yna y gollj-ngodd efe Barabbas jti

rhvdd iddyiit ; ond yr lesu a fiîan-

geílodd efe, ac a'i rhoddes i'w groes-

hoelio. Yna railwjT y rìiaglaw a
gymmerasant yr lesu i'r dadleudv,
ac a gynnulla?ant atto jT holl fydd-
in. A hwy a'i dîosgasânt ef; àc a
roisant am dano fantell o j'sgarlad.

A chwedi iddjTit blethu "coron o
ddrain, hwy a'i gosodasant ar ei ben
ef, a chorsen jm ti law ddehau : ac a
blygasant eu' gliniau ger ei fron ef,

ac a'i gwatwarasant, gan ddywedyd,
Henfîych weü, Brenhin jr ludd-
ewon. A hwy a boerasant" amo, ac
a gymmerasa'nt y gorsen, ac a'i tar-

awsant ar ei ben. Ac wedi iddynt
ei watwar, hwy a'i dîosgasant ef o'r

fantell, ac a'i gwi?gasant ä'i ddillad
ei hun, ac a'i dj'gasant ef ymaith i'w

groeshoelio. Ac fel jt oêddjTit yn
myned aUan, hwy a gawsant 'ddyri o
Cjrene, a'i enw Simon : hwn a gym-
mellasant i ddwyn ei groes ef." A
phan ddaethant 'i le a elwid Golgo-
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tha, yr hwn a elwir Lle'r benglog,
hwy ä roisant iddo i'w yfed finegr yn
grmmj'sgedig ä bustL Ac wedi iddo
eí broH, ni fynnodd efe jrfed. Ac
wedi iddjTit ei groeshoelio ef, hwj- a
rannasant ei ddiUad, gan fwrw coel-

bren ; er cj-flav.Tii y peth a ddj'wed-
wyd tr.í-y'r prophwj-d, Hwy á ran-
nasant fý niUad yn eu plith, ac ar fy

ngwisg y bwriasant goelbren. A chan
eistedd, hwy a'i gwyliasant ef jtio.

A gosodasant hefyd uwch ei ben
ef ei achos vn vsîrrifenedig, HWN
YW lESU BRÈNHIN YR lUDD-
EWON. Yna y croeshoeliwyd gyd
ag ef ddau leidr, un ar y Uäw dde-
hau, ac un ar jT as'.vy. A'r rhai

oedd yn myncd heibio a'i cablasant
e^ gan j-sgj'd eu pennau, a dj-wed-

yd, Ti jT hwh a ddinystri'r deihl, ac
à'i hadeiledi mewn tridiau, gwared
dy hun : 03 ti jTv Mab Duw, disgjn
oddi ar y groës. A'r un modd yr
arch-offeiriaid hefyd, gan watwar,
gyd à'r ysgrifenyddion a'r hcnuriaid,

a ddjdasant, Efe a waredodd
eraill, ei hun.in ni's gaU cfe ei war-
edu : os Brenhin Isracl yw, disgjTied

jT awrhon oddi ar y groes, ac ni

â gredwn iddo. Ymddiriedodd yu
Nuw; gwaredcd efe ef yr awrhon,
os efe a'i myn ef : canj-s efe a ddy-
wedodd, Mab Duw jrdwyf. A'r liu

peth hefyd a edUwnodd y Iladron

iddo, y rhai a groeshoeliasid gjd âg
cf. Ac o'r chweched awr y bu tj-w-

yUwch .or jT hoU ddaear, hyd y nâw-
fed awT. Àc ynghylch y nawfed a\vr

y llefodd yr lesu â llëf uchel, gan
ädywedj-d," Eli, E!>, lama tabach-
(hnni ? hjTiny jtv, Fy Nuw, fy Nuw,
paham y'm gaàewaist? A r'hai o'r

sawl oedd yn sefyll vno, pan glyw-
sant, a ddj'wedasaiit, Y mae hwn yn
galw am Elîas. Ac yn y fan un o
honjnt a redodd ac a gyüimerth ys-

pwii, ac a'i Uanwodd o finegr, ac a'i

rhoddes ar gorsen, ac a'i dîododd ef.

A'r UeiU a ddywedasant, Paid ; ed-
rychwn a ddaw Elîas i'w waredu et
Á'r lesu, wedi Uefain drachefn â Uef
uchel, a ymadawodd â'r j-sprj'd. Ac
wele, Ue'n y deml a rwyg-\vyd j-n

ddau, oddi fynu hyd i aerêd, a'r

ddaear a grynodd, a'r meini a hoUt-
wyd ; a'r be'ddau a agorwyd, a Uaw-
er o gj-rph y saint a hunasent a gyf-

odasant, ac a ddaethant aUan o'r

beddau, ar ol ei gyfodiad ef, ac a
aethant i mewn i'r ddinas sanctaidd,

]
ac a ymddangosasant i lawer. Ond
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y canwTiad, a'r rhai oedd gyd âg ef

jm gwylied yr lesu, wedi gweled y
adaear-grjTi, a'r pethau a ^Tnaethid,

a omaçant yn fawr, gan ddywedyd,
Yn wir Mab Duw vdoedd h-n.

Dydd Lhin o Jtaen y Pasfj.

ì'n lle yr Epistol. Esay bdii. 1.

PWY yw hwn vn d>-fod o Edom,
yn goch ei Jdillad o Bosrah ?

hwn'sydd hardd yn ei ^risg, yn yni-

daith yn amlder ei rj-ni î M>'fi, >t
limi a' lofaraf mewn "cvfiawndcr, ac
wyf gadam i iachâu. t'ahain yr yd-
wyt j-n goch dy ddiUad, a'th wisg-

oedd" fel yr hwn a sathrai mewn
gwin-^vrf? Sethrais yginn-wTf fy

liunan, âc o'r bohl nití ocdd un gyd
ä mi : Ciinys mi a'u sathraf hìv\nt >-n

fy nig, ac a'u mathraf hwynt'jTi'ly
llidiowgrwydd ; a'u gNvaed hwj-nt a
daenellir ar fy nillad, a'm hoU wisg-

oedd a lychv.inaf. Canys dydd dîal
sydd NTi'fy nglialon, abl\výddyn fy

ngwaredigion a ddaeth. Êdrÿchais
hefyd, ac nid oedd gynnorthwT\\T

;

rhyfeddaiä hefyd am nad oedd'gyn-
haìiwr: yna fy mraich fy hun a'm
hach'jbodd, a'm râdiowgrwj-dd a'm
cynlialiodd ; ac mì a sathraf y bobl
y"n fy nig, ac a'u meddwaf hwynt yn
fy Uídiowgmydd, a'u cademid a dcus-

gynaf i'r Uawr. Cotiaf drugaredd-
au }T Arglwydcl, a moliant Duw, yn
ol >T h}Ti oU a roddodd Duw i ni,"ac

amlder ei ddaioni i d Israel, yr hyn
a roddodd efe iddjT.t, j-n ol ei dost-

uriaeth.iu, ac jti ol amlder ei dru-
gareddau. Canys cfo a ddywedodd,
Diau fy mhobl ydynt hwy,' meibion
ni ddywedant gelydd: felly efe a
aeth yn lachawdwr iddj-nt. Yn eu
hoU gystudd hw>-nt efe a gystudd-
i%vyd, ac angel e'i gyd-ddryclûoldeb
a'u hachubodd hwjTit : j-n 'ei gariad,
ac yn ei drugaredd v garedodd efe
hwynt ; efe a'u dygodd hw"\-nt, ac a'u
harweiniodd yr holl ddydäiau gjTit.

Hwythau oed'dvnt wrthrj-felgar, âc a
otîdiasant ei Vspryd Sanctaidd ef

;

am hynny y trôdd efe yn el>-n idd>-nt,

ac yr ymlaàdodd yn eü herb^-n. na
y cofìodd efe 'r dddiau gynt, Moses
a'i bobl, gan ddwedyd, Mae'r hwn
a'u dygodd hwjTit i "h-nu o'r môr,
gyd à bugail ei braidd ? mae'r hwn
a osododd ei Yspryd Sarictaidd o'l

fewn ef ? yr hwn a'ii t>-\vysodd hwynt
â dcheulaw Moses, ac ä'i ogonedd-
us fraich, gan hoUti'r doedd o'u
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blaen hwynt, i wneuthur iddo ei hun
Enw tra^rwyddol ? yr hwn a'u har-
weiniodd hwynt trwy y dyfnderau,
fel march yn yr anialwcíi, fel na
thramgwTddynî"? Fel y disgyn anif-

I

ail i'r dynrj-n, y gmia Yspryd jt Ar-
glwydd iddo orfjRwys : felly y tywys-

I
aist dy bobl, i wneuthur it' Enw go-
gonedäus. Edrych o'r ncfoedd, a
g>vel o annedd dy sancteiddrwydd
a'th ogoniant : mae dy zêl a'th gad-
ernid, Uîosowgrw>-dd dy dosturiaetb-
aii, a'th drugareádau tu ag attaf fi ?

a ymattaliasant ? Canys ti yw ein
Tad ni, er nad edwyn Abraham ni,

ac na'n cydnebydd Israel : ti, Ar-
glwydd, j- ein Tad ni, ein gwared-
ydd'; dy Enw sydd erioed. Pahara,
Argln->'dd, y gwnaethost i ni gyfeil-

iomi állan 'o'th ffyrdd ? ac y câled-
aist ein calonnau oddi wrth 'dy ofn ?

Dychwel, er mwj-n dy weision, llwyth-
aü dy etifeddiaeth. Dros ychydig eu-
nyd y meddiannodd dy bobì sanct-
aidd : ein gwTth\v}-nebvi-r a fathras-
ant dy gyssegr di. Nyni yd^-m eidd-
otti^'enoed ni buost yn ai-ghv>-dd-
iaethu araynt hvry, ac ni elwid dy
Enw amy-nt.

YrE/enoyl. St. Marc xiv. 1.

AC wedi deuddydd }t oedd y pasg,
a gwyl y bara crôyw : a'r arch-

offeiriaid a'r v,?grifenyddion a geis-

iasant pa fodd v däUent ef trwy
dw}'ll, ac y Uaddent ef. Eithr dy-
wedasant, 'îíid ar yr wj-l, rhag bod
cynnwTf ym mhUth y bobl. A phan
oèdd efe ^-n Bethania, yn nh Simon
y gwahan-glwyfus, ac efe }-n eistedd
i iwytta, daeth gwraig a chanddi
fiwch o ennaint o nard gwlyb gwerth.
fawr : a hi a dorrodd y blwch, ac a'i

tywalltodd ar ei ben ef. Ac yr oedd
rhai yn anfoddlon ynddvnt êu hun-
ain, ac yn djrwedyd, í ba beth y
gwnaethpwyd y golled hon o'r en-
naint? obíegid fe allasid gwerthu
hvra uwch law tri chan ceiniog, a'u
rhoddi i'r tlodion : a hívy a ffrom-
masant }-n ei herb^-n hi. A'r lesu
a dd}-wedodd, Gaiiêwch iddi ; pa-
ham y gwnewch fiinder iddi? hi a
wnaeth weithred dda amaf fi. Can-
ys bob amser y cewch y tlodion g)d
ä chwi, a phan f>-nnoch y geUwch
wneuthur da idd}-iit hw\- :"ond myfi
ni chewch bob amser. ä>-n a allodd
hon, hi a'i gwnaeth ; hi a achubodd
y blaen i enneinio f>' nghorph erbyn
y claddcdigaeîh. n wir meddaf i
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chwi, Pa le bjTinag y pregetlier jt
efengyl hon yn yr holl fyd, jt hj-n a
wnaeth hon hefyd, a adroddir er coffa

am dani. A Judas Iscariot, un o'r

deuddeg, a aeth jinaith at yr arch-
offeìriaid, i'w fradychu ef iddj-nt. A
phan glj'n-Bant, fe fu lawen gandd-
ynt, ac a addawsant roi arian iddo.
Yntau a geisiodd pa fodd y gallai yn
gymmwjs ei fradychu ef. A'r dydd
cyntaf o yryì y bara croyw, pan
aberthent y pasg, dj-vvedodd ei ddis-

gybUon wTtho, í bâ le jt wyt ti yn
eMfj-Uj'sio i ni fyned i barottôi i ti, i

fwjtta'r pasg? Ac efe a anfonodd
ddau o'ì ddisgyblion, ac a ddj'iyed-

odd \vrthynt, Ëwch i'r ddinas, a chjf-

erfydd â chwi ddyn j^i dxvyn ysten-
aid' o dd^vfr : diljniwcli cf. A plia le

bjTinag jT êl i nie>vn, dj'wedv.ch
wrth wry t, fod >r Athraw j-n dj--

wedyd, Pa le y mae'r llctty, Ue y
gallí^-j-f, mi a'm disgj-blion, fwj'tta'r

pasg? Ac efe a ddcngj-s i ch«i or-

uwch-ystafell íawr wedi ei thaenu
jn barod : yno parottôwch i ni. A'i
ädisgjblion a aethant, ac a ddaeth-
ant i'r ddinr'.s, ac a gawant mcgls j'

dywedusai cfc witliynt; ac a bar-
ottoisant y pasg. A "phan aeth hi jti

hwjT, efe a ddaeth gyd â'r deuddêg.
Ac fel jT oeddj-nt jni eistedd, ac yn
bwjîta, JT lesu a" ddj-wedodd, u
wir meddaf i ch^ii, Un o lionoch, jt
Iiv.n sydd jn bí^ytta gjd â myfi, a'm
bradycha i. H'jthau a ddèchreu-
asant dristàu, a dj'Avedj'd wrtho bob
jT. un ac un, Ai myfi ? ao arall, Ai
mj'fi ? Ac efc a attebodd ac a ddj'-

wedodd wrthj-nt, üu o'r deuddeg, jt
hwn sydd j'n gwlychu gj'd â mi j-n j'

ddysgl, j-w efe. Mab y dj'n j-n v\ir

sydd j'D mj'ncd ynwith, fcl y mae j-n

ysgrifenedig am dano : ond gr(vae'r

dj'u h\vnnw ti-wy'r hATO y bradychir
Mab y dyn ; da fus.ii i'r dj'n liwnnv/
pe na's ganesid. Ac fcl jt oeddyut
yn bwj'tta, jt lesu a gjTnmcrcdd
fara, ac a'i bendithiodd, ac a'i tur-

rodd, ac a'i rhoddes iddj'nt, ac a ddy-
wedûdd, Cjmmerwch, b"7ttêwch

:

hví'n j-w fy nghorph. Ac wedi iddo
gyinmeryd y cwpiian, a rhoi díolch,

efe a'i rhoddes iddj'nî : a h\vjnt oll

a yfasant o hono. Ac efe a ddj'wed-
odd wrthj'nt, Hwn yw fy ngvvacd i

o'r testament ne^^ydd, yr hwn a dy-
weUtir dros lawer. Yu v.ìt jt wyf
yn dywedyd v,Ttliych, nad ji'af mvi-y

o fiHí'jth j' winwddeu, hyd j' dydà
hwnn pah yfivyf ef ^ti neAvvdd yn
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nheym.as Dduw. Ac wedi iddynt
ganu mawl, h\vy a aethant allan
fj-nydd yr Olewýdd. A dj-wedodd
JT îesu wrthj'nt, Chw a rwj'strir oll

o'm plegid i y nos hon : canys ysgrif-

enedig j-w, Tarawaf y bugail, a'r def-
aid a wasgerir. Eithr wedi i mi ad-
gyfodi, mi a äf o'ch blaen ch\vi i Ga-
hlea. Ond Petr a ddj-wedodd \%Ttho,

Pe byddai bawb wedi eu rhwystro,
etto ni byddaf fi. A dj'wedodd jt lesu
vTtho.n wir jr jdw)"f yn djwedyd
i ti, Heddjw, o íevfn y nos hon, cyn
canu o'r ceiliog ddwj-waith, j' gT^êdi tì

deirgwaith. Ond efe a ddj'wedodd vn
helaethach o lawer, Pe gorfjddal i

mi farw gjd â thi, ni'îh wadaf ddini.
A'r un modd y dj'wedasaut oU. A
hvry a ddaethant ilo yr oedd ei enw
Gethsemano. Ac efe a ddj-wedodd
wTth ei ddiígj'bhon, Eisteddwch yma,
tra fjddnyf j'n grwcddío. Ac ëfe a
gjmmerth gjd äg ef Petr, ac lago, ac
loan, ac a ddechreuodd j'moíìdio a
thristâu yn ddirfawr; ac efe a ddj-
wedodd wTthj-nt, Y mae fy enaid j'n

athrist hj'd angau : arhoswch j-ma, a
g^vj'Uwch. Ac efc a aeth j'chydig j-m
mlaen, ac a sjTthiodd ar y ddacar,
ac a weddîodd", o bai bosibl, ar fjiiod

yr awT honno oddi wrtho. Ac efe a
ddj-wcdodd, Abba, Dad, pob poth sy

bosibl i ti ; tro heibio y c>vppan hwu
oddi wrthyf : eithr nid y peth yr yd-
y.Tf fi yn "ei cwj'Uj'sio, ond y pëth" yr
ydwjt ti- Ac efe a ddaeth, ac a'u
cafi'dd hwy yn cysgu ; ac a ddywed-
odd wrth "Pötr, Simou, ai cj'sgu yr
vryt ti? oni allit wjUo uu awr? Gwyl-
iwch a gweddîwch, rhag eich mjiied
i brofedigaeth : yr yspryd yn ddiau
sy barod, ond j' cnawd sydd wan.
Ac wcdi iddo fj-ned jrmaith drachefn,
efe a weddîodd, gaii ddj'wedyd yr uu
j'madrodd. Ac wedi iddo ddychwel-
yd, efe a'u cafodd hwj-nt drachefn
j-n cysgu, (canj's jt oedd eu Uj'gaid

hwjnt wcdi trjmhâu) ac ni wj'dd-
entbeth a attèbent iddo. Ac efe a
ddaeth y drydedd waith, ac a ddy-
wedodd \\Tthynt, Cysgwch weithian,

a gorphwyswch : digon j-w, daeth yr
a«T ; wele, jt ydys yn bradychu Mab
y dya i ddwyiâw pechadimaid. Cj'f-

odwch, awn ; wele, y mae jt hwn
sjdd j-n fy mradychu yn agos. Ac jm
y man, ac efe etto yn Uefaru, daetb
Judas, un o'r deuddeg, a chyd âg ef

dyrfa fawT â chleddyníu a tfj'n, oddi
wTth jT arch-offeiriaid, a'r ysgrifen-

yddion, a'r beuuriaid. A'r"hwn a'l
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bradj-chodd ef a roddasai arwydd
idd\-nt, gan ddvwedvd, Pwy bynnag
a giisanwjf, hwnnw yw ; deliweh ef,

a dvewch ymaith yn sicr. A phan
ddaeth. >-n"ebrw)-clà efe a aeth atto,

ac a ddj-wedodd, Rabbi, Rabbi ; ac
a'i cusanodd ef. A hwj-thau a roi-

eant eu d^rjlaw amo, ac a'i dalias-

ant ef. A rhj^v nn o'r rhai oedd yn
eefyll ger lla, a djTinodd ei gleddj'f,

ac a darawodd was yr arch-ofteiriacl,

ac a dorrodd ymaith ei glust ef. A'r
Icsu a attebòdd ac a dd)^vedodd
wrthjTit, Ai megis at leidr y ilaethoch

allan, â chleddyfau ac â fljTi, i'm

dala i? Yr oedd\vn i beunj'dd gj'd

â cliwi yn athrawiaetliu jn y deml,
ac ni'm "daliasoch : ond rhaid j^v cj^f-

lawni'r ysgrjthjTau. A hwj-nt oll

a'i gadawsant èf, ac a fToisant. A
rbjTV wT ieuangc ocdd yn ei ddiIjTi

ef, wedi ymwisgo ä lUain main ar ei

gorph nooth ; a'r gwjT ieuaingc a'i

daliasant ef: a hwn a adawodd y
lliain, ac a fiödd oddi wrthynt yn
noeth. A h\v\- a ddj-gasant r lesu

at yr arch-ofíeiriad : a'r hoíl arch-
offeiriaid, a'r henuriaid, a'r ysgrifen-

yddion, a j-mgasglasant gj'd âg ef.

A Phetr a'i canlj-nodd ef o hirbeU,

hj-d yn llj's yr arch-ofíeiriad : ac jt
oédd efe n eistedd g^:d â'r gwasan-
aethwýr, "ac JTI ymdwjmno wrth y
tân. A'r arch-ofîéü-iad, a'r holl gjTig-

hor. a geisiasant dj'stlolaeth yn erbyn
jT Icsu, i'w roi cf i farwolaeth ; ac ni

chawsant. Canys llawer a ddj'gas-

ant gan dystioläeth yn ci erbj'n ef,

eithr nid oedd eu tystiolaothaii hwy
yn gjssou. A rhai a gj'fodasant, ac
a ddygasant gam-dj'stiolaeth j-n ei

erbyii ef, gan ddj-wedyd, Ni a'i "clj-w-

som cf j'n dywedyd, JIi a ddinystriaf
j' deml hon o waith dwylaw, ac mewn
tridiau jT adeiladaf arall heb fod o
waith lläw. Ac etto nid oedd eu tj-st-

iolaeth hwy felly ya çjssou. A chy-
fododd jT arch-otfeinad j-n y canol,
ac a ofj'nodd i'r lesu gan ddywcdyd,
Oni attebi di ddim ? heth y maè y
rhai hyn j-n ci dystiolacthû j-n dy
erbjn ? Ac efe à dawodd, âc nid
attebodd ddim. Drachefn jr arch-
ofreiriad a ofj-nodd iddo, ac a dAy-
wedodd wTtho, Ai tydi j-w Crist. Mâb
j' Bendigcdig î A'r lesa a cldj-wed-
odd, Mytì j'w : a chwi a gewch weled
Mab ydj-n jru eistedd ar ddeheulaw
y gallu, ac j'n dj'fod j'nghj-mmylau y
nef. Yna'r arch-ofteiriad, gan'rwj'go
ei ddìllad, a ddr>vedodd. l'a r.-iid iui
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mwy wrth dystion ? chwi a glj'wsoch

y gabledd : beth dybygwch chwi ? A
hwynt oll a'i condëmniasant ef, ei fod
j'n euog o farwolaeth. A dcchreuodd
rhai boeri amo, a chuddio ei wj-neb,

a'i gernodio, a dj-wedyd wTtho, Pro-
phwj'da. A'r gwciiiidogion a'i tar-

awsant ef â chledrau eu dwylaw. Ac
fel jT oedd Petr jii y llys i waered,
daeth un o forwjiiion jt arch-ofl'eir-

iad ; a phan ganfu lii Petr j-n ym-
dwjnino, hi a cdrjchodd aruo, ac a
ddwedodd, Tithau hefyd oeddit gj'd

á'r lesu o Nazareth. Ac efo a wad-
odd, gan ddj'wedyd, Nid adwaen i,

ac ni wn i beth yr wj-t j-n ei ddj'wed-
yd. Ac efe a aeth allan i'r porth ;

a'r cciliog a ganodd. A phan welodd
y Ilangces ef drachefn, hi a ddech-
leuodd ddj'wedyd wTth y rhai oedd
yn sofyll yno, Ÿ mae h%vn j'n un o
honj-ní. Ac efe a wadodd drachefn.
Ac ychj'dig wedi, y rhai osdd yn
sefyll ger Ilaw a ddj-wedasant with
Petr drachefn, Yn wir yr vryt ti j-n

un o honynt : canj's Gaülcad wj-t,

a'th leferj-dd sy dcbj'g. Ond efe a
ddeehreuodd regu a tlijTigu, Nid ad-
waen i y dj-n j-ma jt j'dych ch\vi pi
dv\vedj'd am cìano. A'r ceiliog a gan-
odd JT ail waith. A Plietr a gotiüdd

y gair a ddywcdasai'r les-a wTtho,
Cyn canu o'ì: ceiliog ddwj'waith, ti

ain gwêdi dcirg\vaith. A chau ystjT-

iod hynny, ofc a wjlodd.

Di/dd Maicrlli o flaen y Pas{i.

Yn Ue yr Epistol. Esay 1. 5.

^T'R Arglwydd Dduw a agorodd
1. fj- nghlust, a rainnau ni wrth-

wynebais, ac ni chUiais j-n fj' ol. Fy
nghorph a roddais i'r cunvvr, a'ni
cernau i'r rhai a dj'nnai'r blew : ni
chuddiais fy wj-neb oddi wrth warad-
wydd a phoerodd. O herv/ydd JT
Ai-glwydci Dduw a'm cj-mmorth, a"ra

hj'nny ni'in cy«-ilj'ddir ; am hj"n-
nj' gosodais fy v.-jneb fel caUestr,
a gí^-n na'm cywilyddir. Agos yw'r
hwTi a'in cj-fiawnhà : pwy a j-mrj-son
£i mi ? safwn jrghj'd ;

pwy yw fy
ngwi-thwj-nebwT? nesâcdattaf. Wele
'r Arglwydd Dduv/ a'm cynnorth-
wya ;

pwy jrw'r hwn a'm bwrw vn
eiiog? AVeIe, h«-j-iit oll a heneicld-
iant fel cülledjii ; y g\vj-fyn a'u hysa
hí^j-nt. Pwy j'n eich mj'sg sydd yn
ofni'r Arglwydd, jni g\\-rândo ar lais

ei was et, yii rhòdio mewn tywj'Il-

wch, ac heb lewyreh iddo? gobeíth-
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ied yn Enw'r ATglwydd, ac >inddir-
ieded yn ei Bduw. "Wele, chwi oU
y rhai'ydych yn cynneu tân, ac >ti

eich amglchu eich hunain â grT-
eichion ; rhodiwch wrth lewjTch eich
tân, ac wrth y gwrcichion a gjiineu-
asoch. O'm líaw i y bydd hj-n I chwi

;

meíTn gofid y gonved"dwch.

1> Efcngyl. St Marc xv. 1.

A C jTi y fan y bore, yr ymgj-ng-
-ii- horodd jt arch-otfeiriaid gjd â'r

henuriaid, a'r ysgrifenyddion, a'r holl

gynghor ; ac wedi iddjTit rwj-nio'r

lesu, hwy a'i dygasant êf ymaíth, ac
a'i traddodasant at Pilat. A go^"n-
odd PUat iddo, Ai ti yw Brenhin jt
luddewon ? Yntau a attebodd ac a
ddywedodd wrtho, Yr wyt ti jti dy-
wcdyd. A'r arch-offeinaid a'i cÿ-
huddasant ef o lawer o bethau ; eithr

nid attebodd efe ddim. A Philat
drachefn a ofynodd iddo, gan ddy-
wedyd, Onid attebi di ddim ? weìe
taint o bethau y maent yn eu tj'stiol-

aethu j-n dy er'byn. Ond jt lesu et-

to nid atteljodd ddim ; fel'y rhj-fedd-

odd Pilat. Ac ar jt wj-1 honno y
gollyngai efe vn rhdd iddynt uh
carchaior, yr bwn a of\'nen"t iddo.

Ac JT oedd un a el«id Barabbas,

JT hwn oedd yn rhwym gyd â'i gyd-
derfysgwjT, y rhai j-n y derfj-sg a
wnaetlieút lofruddiaeth. A'r dyrfa,

fin groch - lefain, a ddechreuodd
deisj-f arno wneuthur fel y gwnaeth-

ai bób amser iddjTit. A Philat a
attebodd iddynt, gan ddj-wedyd, A
fynnwch chwi i mi olhvng yn rhýdd
i chwi Frenhin yr luddewon ? (can-

ys efe a wjddai mai o gynfìgen y tra-

ddodasai yr arch-offeiriaid ef.) A'r
arch-offeiriaid a gjnhjTfasent y bobl,

fel y gollj'ngai efe yn hytrach Ba-
rabbas j-n'rhdd iddjTit A Philat a
attebodd, ac a ddj^vedodd drachefn
wrthynt, Beth gan hynny a fynnwch
i mi ei \vneutliur i'r hwn JT ydych
j-n ei alw Brenhin yr luddëwo'n ? A
hwjthau a lefasant drachcfn, Croes-
hoêüa ef. Yna Pilat a dd)nvedodd
wTthjTit, Ond pa ddnvg a wiiaetli

efe ? A hwjthau a lefasant fwjffty,

Croeshoelia' ef. A Philat, j-n cliweu-
nj-ch boddloni 'r bobl, a olljtigodd

yn rhýdd iddjtit Barabbas ; a'r lesu,

wedi iddo ei'fHan-gellu, a draddod-
odd efe i'w groeshoelio. A'r milwr
a'i dygasant ef i fewn y llys a el
Pretörium : a hwj- a àlwasant j'ng-

liýd yr holl fvddîn. Ac a'i g>risg-
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asant ef ä phorphor, ac a blethas-
ant goron o ddrain, ac a'i dodasant
am ei ben ; ac a ddechreuasant gyf-
arch iddo, Hanffjch well, Brentìin
jT luddewon. A h\vj- a gurasant ei

ben ef ä chorsen, ac a boerasant
arno; a chan ddodi eu gliniau i

lawT, a'i haddolasant ef. Ac wedi
iddjTit ei watwar ef, hwj- a ddiosg-
asant y porphor oddi am dano, ac
a'i gwisgasant ef â'i ddillad ei him,
ac a'i dygasant allan i'w groeshoelio.

A hwj' a gymmeUasant un Simon
o CjTene, jt hwn oedd yu myned
heib'io, vrríh ddjd o'r wlâd, se'f tad
Alesander a Rutfus, i ddwyn ei groes
ef. A hwy a'i harweiniasant ef i le

a el^^id Golgotha ; yr hyn o'i gjrf-

ieithu, vw, Lle'r benglog. Ac a roi-

sant iddo i'w j-fed \vin myrllyd : eithr

efe ni's cymmerth. Ac wedi iddynt
ei groeslioelio, hwj- a rannasant ei

ddillad ef, gan fwrw coelbren ar-

nynt, beth a gai bob un. A'r dryd-
edd awr oedd hi, a hwy a'i croes-

hoeliasant ef. Ac yr oedd ysgrifen ei

achos ef wedi ei hargraphu, BREN-
HIN YR lUDDEWON. A hwy a
groeshoeliasant gyd âg ef ddau leidr

;

un ar y llaw ddehau, ac un ar jt

oedd j-n mjTied heibio a'i cablasant
ef, gan j-sgwyd eu pennau, a dj-wed-

j-d, Och, tydi yr hwn wyt jm dihystr-

io'r deml, ac yn ei hadeiladu mewn
tridiau, gwared dy hun, a disgyn
oddi ar y groes. Yr un fîunud jt
arch-offeiriaid hefjd yn gwatwar,_

a

ddywedasant ^Tth eu gilydd, gjd â'r

ysgrifenyddion, EraiII a waredodd,
ei hun ni's gall ei wared. Disgj'ned

Crist, Brenhin jt Israel, jt a\vr hon
oddi ar y groes, fel y gwelom, ac y
credom. A'r rhai a groeshoeliaad

gjd âg ef, a'i difenwasant ef. A phan
ddaeth y chweched awT, y bu tj-wyll-

wch ar jT holl ddaear, hyd y naw-
fed awT. Ac ar y nawfed awr y

I
dolefodd jt lesu á llef uchel, gan
ddj-wedyd, Eloi, Eìo>, lama sabach-
Ihâni f'yr hjti o'i gjiìeithu, j"w, Fy

1
Nuw, fy Nuw, paham y'm gadew-
aist? A rhai o'r rhai a safent ger

I llaw, pan glywsant, a ddywedasant,

I

Wele, y maê efe jti galw ar Ellas.
' Ac un'a redodd, ac a lanwodd ys-

I p^^Tig j"n Ilawn o finegr, ac a'i dod-
I odd ar gorscn, ac a'i dîododd ef, gan
; ûdj-wedyd, Peidiwch ; edrychwn a
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ddaw Elîas i'w dyniiu ef i lawr. A'r
lesu a lefodd â Üef ucUel, ac a ym-
adawood â'r yspn'd. A llen y deml
a rwygwyd yn ddwy, oddi fvnu hyd
i waéred. A phan welodd y can-
«Tiad, yr hwn oedd yu Befrll ger

llaw gyíerb\-n âg ef, ddarfod iddo,

jTí UefaJn feUj', ymado â'r yspryd,

ëfe a ddywedodd, Yn wir Mab I)uw
oedd y d'yn hwn.

IJÿäd Merchur flaen y Pasg.

Yr Epistol. Heb. ii. 16.

LLE byddo testament, rbaid yw
digwddo marwolaeth y testa-

mentwr. "Canys wedi marw dynion y
mae testament mewn grym : oble^id

nid oes etto nerth ynddo, tra fjddo

y testament«T yn fj-w. ba áchos
id chyssegrwyd y cjTitaf heb waed.
Canys wedi í Moses adrodd yr lioU

orchymyn, yn ol y gyfraith, wrth yr
hoU bobì, efc a gjTnmcrodd wacd Uoi

a geifr, gyd ä dwir, a gwlan pori-hor,

ac isop, ac a'i taenellodd ar y Ih'fr,

a'r bofií oll ; gan ddywedyd, Uwn yv/

pwaeu y testament a orchymjTioad
Duw i chwL Y ta"bernacl hefyd, a
hoU lestri y gwasanaeth, a daenell-

odd efc â gnaed, yr un modd. A
chan mwyaf trwy waed y purir pob
peth «Tth y gj'frâith ; ac heb ollwng
gwaed nid oes maddeuant Rhaid
oedd gan hynny i bortreiadau y peth-

au sydd yn y 'nefoedd gael eu puro
â'r p'etíiaii hJTi ; a"r pethau nefol eu
hunain âg aberthau gweU nâ'r rhai
hyn. Canys iiid i'r cj'ssegr o waith
lláw, çortrêiad y gwir g)-ssegr, jt aeth
Crist i mewa, ond i'r nef ei hun, i

jTnddangos yn awr ger bron Duw
trosom ni ; nac fel yr offrjinmai efe

ei hun jti fynych, megis y mae yr
arch-offêiriad jn mj'ned i mewn i'r

cysscçr bob blwj-ddjTi, ä gwaed araU

:

oblegid yna rhaid fuasai iddo yn fjni-

ych ddîoddef er dechreuad j' byd ;

êithr yr awrhon unwaith yn niw'edd

y byd jt jrmddangosodd efe, i ddileu
pechod, trwy ei aberthu ei hun. Ac
megìs y godwyd i ddj-nion fánv
unwaith, ac wedi hynny bod bam

:

feUy Crist hefyd, wedi ei offiymmu
unwaith i ddwyn ymaith bechodau
Uawer, a vmddengyB yr ail waith heb
bechod, i'^r rhai sj-àd jm ei ddisgwyl,
er iachawdwriaeth.

Vr Efengyl. St. Luc x.\ü. 1.

A N'ESAODD gwyl y bara croyw,^ \T hon a elwir ý Pasg. A'r arch-
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offeiriaid a'r ysgrifenyddion a geisias-

ant pa fodd y difethent ef : oblegid
jT oedd amjTit otn y bobL A Satan
â aeth i mëwn i Judas, jt hwn a
gjfeuwid Iscariût, yr hwn oedd o rif-

eài'r deuddeg. Ac efe a aeth vmaith,
ac a ymddiddanodd â'r arcL-offeir-

iaid, a'r blaenoriaid, pa fodd y brad-
ychai efe ef iddj-nt. Ac jt o«dd jti

llawen ganddyu't ; a hwy a gj-ttunas-

ant ar roddi arian iddo. Ac efe a add-
awodd, ac a geisiodd amser cj'fadd-

aü i'w fradychu ef iddjTit, jm abscn

y bobl. A daeth dydd y bara cro)-»v,

ar jt hwn jt oedd rhaid Uadd y pásg.

Ac efe a a'nfonodd Petr ac loan, gan
ddjTvedyd, Ewch, parottôwch 1 ni'r

pasg, fel y bwyttaom. A hwj- a ddy-
wedasant «Ttho, Pa le y mjiuii bar-

ottôi o honom ? Ac efe a ddywedodd
wrthj-nt, Wele, pan ddeloctí i mewn
i'r ddinas, cj'ferfydd á chwi ddjn yn
ávryn jstenäid ô ddwfr ; canljTiwch
ef "i'r 't Ue jt êl efe i me\vn. A
dj-wedch with vrt y tý, Y' mae'r
Athraw vn dywedyd wrthj-t, Pa le

i y mae'r ìlettj-j lle gallwjf fwj-tta'r

pasg gyd â'm disgjblion ? Ac efe a
ddengys i chwi oruwch-ystafeU îawr,

wedi e'i thaenu ; yno parottôwch. A
hwy a aethant, äc a gawsant fel y

\
dj-edasai efe «Tthyut ; ac a barot-

tôisant y pasg. Aphan ddaeth yr
awT, efe a eisteddodd i lawr, a'r deu-
ddeg apostol gyd Slg ef. Ac efe a
ddjrwedodd wTthynt, Mi a chwen-
njchais vn fa-svr 'fwytta'r pasg hwn
gd ä chwi, cjTi dîoddef o honof.

C'anj-s jT ydwji" yn djTvedyd i chwi,

Ni fwj-ttâf fi mwyach o hono, hj-d

oni ch'j'flawner yn nheymas Dduw.
Ac wedi iddo gymmerj-d y cwppan, a
rhoddi dîolch, e'fe a ddj-ívedodd, Cj-m-
menvch h«-n. a rhennwch yn eich

pliîh. Canys yr j-dwjf j-n dywedyd
i ch«i, nad jf o f&^th' y winwd'd-
eu, hj'd oniddél tej-rnas ÌJduw. Ac

i

wedi'iddo gj-mmerj'd bara, a rhoi

dîolch, efe a'i torrodd, ac a'i rhoddes
iddj-nt, gan ddj-wedyd, Hwn yw fy
ngtíorph, jT h\vn yr jdj-s j-n ei roddi
drosocn : g-wnewch hyn er coffa am
danaf. Y'r un modd y c%vppan hef-

yd wcdi swpperu, gan ddj-wedyd, Y
cwppan hwn yw'r testament neiNydd
yn iy ngwaed i, jrr hwn yr ydys j-n

ei dj-wallt drosocB- Eithr wële law'r

hj-n sydd yn fy mradj-chu, gjd ä
mi ar y bwrdd. Ac j-n wir, y mae
Mab y dyn j-n myned, megis y mae
wedi ëi limiäethu": eithr gwae'r dj-n
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hwnnw trwy'r hwn y bradj-chir ef.

Hwythau a ddechreuasant ymofjTi
yn eu plith eu hunaiu, pwy o hon-
ynt oedd jt h^Ti a wnai hnuy. A
bu jTmyson yn eu plith, pwj' o hon-
jTit a dybygid ei fod yn fwjaf. Ac
efe a ddywedodd wTth\-nt,"Y mae
brenhinoedd y C'enhedloedd yn ar-
glwj-ddiaethu arnynt : a'i rhai sy
mewn awdurdod arnynt, a elwir j^i

bendefigion. Ond na fyddwch chwi
felly ; eithr y mwj-af n eicli plith

chí^i, bydded megis jt ieuangaf ; a'r

pennaf, megis jt hwn sj'dd yn gweini.
Canys pa un fwj-af, ai'r hwn sydd yn
eistedd ar y bwTdd, ai'r hwn sydd n
gwasanacthu ? onid jt hwn sydd jti

eistedd ar y bwTdd ? eithr jt' yd\vjf
fi jTi eich mj-sg fel un jti" g\vasan-
aethu. A chwjchwi yw y rhai a
arhosasoch gj-d" â mi jti fy nihrof-
edigaethau. Ac jt wj-f fi jni ordeinio
i chwi dejTnas, megis yr ordeiniodd
fy Xhad i minnau ; fel y bwyttaoch
ac yr jch ar fy mT\Tdd i j-n fy

iiheJTnas, ac jt eisteddoch ar or-

seddfeydd, jti bamu deuddeg Uwj-th
Israel. A'r"Arglwydd a ddj'wedo"dd,
Simon, Simon, wcle, Satan a'ch ceis-

iodd chwi, i'ch nitliio fel gwenith
;

eithr mi a weddíais drosot, na ddi-

fîj'giai dy fîjdd di : tithau pan y'th

droër, câdarnhâ dy frodjT. Ac efe

a ddj-wcdodd wrtlio, Arglwj'dd, jt
ydv.'j'f fi j-n barod i fjiicd gyd â tlii

i garchar ac i angau. Yntau a ddj'-

wedodd, Yr wj-f yn dj-wedj'd i ti,

Pctr, Na chân y ceiliog heddyw, nes
i ti wadu dair gTvaith jt adweini íi.

Ac cfe a ddj-wedodd wrthj'nt, Pan
y'ch anfonais heb na ph>vrs, na chod,
nac csgidiau, a fu arnoch eisüiu dim?
A hwj' a ddj'wedasant, Na ddo ddim.
Yna y dj'wedodd wrtlij'nt, Ond yn
am y neb sj' ganddo brs, cjinmer-
ed ; a'r un modd god : a'r ncb nid
oes ganddo. gwertlied ei bais, a phry-
ned gleddyf. Canjs jt wj'f j-n dy-
wedj'd i cliwi, fod yn rliaid etto gj-f-

lawni j'nof fi y peth hwn a ysgrífèn-

\vyd, scf, A cliyd â'r anwir y cyfrif-

wj'd ef. Canys y mae diben i'r peth-
au am danaf ti. A hwy a ddywed-
asant, Argl^ydd, wele ddau gleddj'f

yma. Ac efe a ddj'wedodd wrth-
j'nt, Digon yw. Ac edi iddo fj'ned

àllan, efe a aeth, j-n ol ei arfer, i

fynydd j'r Olewdd ; a'i ddisgj'blion
hefj'd a'i canlj'ùanaut ef. A phan
ddâeth efe i'r fan, efe a ddywed-
odd wrthynt, Qweddîv.'ch nadeloch

mewn profedigaeth. Ac efe a dyn-
nodd oddi «'rthj-nt tu ag ergj'd car-
reg ; ac wedi i'ddo fj'ned ar ei lin-

iau, efe a weddîodd, gan ddj-wedyd,
O Dad, os ewyllysi droi heibio y
cn-ppan hwn oddí >vrthj'f : er hyn-
ny nid fy ewyllj's i, ond JT eiddot
ti a wneler. Ac angel o'r nef a ym-
ddangosodd iddo, j'n ei ncrthu ef.

Ac efe me^T'n j'mdrech meddwl, a
weddîodd j'n ddyfalach ; a'i chws
ef oedd fel defnj-nnau gwaed, ýn
disgj-n ar y ddaear. A phan godoäd
efe o'i weddi, a dyfod at ei ddisgj'bl-

ion, efe a'u cafodd hwj'nt yn cj'sgu

gan dristwch ; ac a ddj'^yedodd wrth-
jiit, Paham yr jdych j'n cjsgu ? cod-
wch, a g\ved"divi'ch nad eloch mewn
profedigacth. Ac efe etto yn llefaru,

wele dji-fa ; a'r hwn a elwir Judas,
un o'r deuddeg, oedd j'n mjned o"u
blaen hwynt, ac a nesaodd at jt lesu,
i'w gusaiiu cf. A'r lesu a ddj-wed-
odd wTtho, Judas, ai â chusan yr
wj-t ti yn bradychu Mab y dj-n ? A
phan welodd y rhai oedd j'n êi gj'Ich

ef y peth oedd ar ddj-fod, hwy a ddy-
wedasant wrtho, Arglwj-dd, a darâwn
ni â chleddyf ? A rhy un o honjfnt

a darawodd was jt arch-offeiriad, ac
a dorrodd ymaith ei glust ddcliau
ef. A'r lesu a attebodd ac a ddj'-

wedodd, Goddefwch hyd yn hj'n. Ac
cfe a gj'ffyrddodd â'i glust, ac a'i

hiachaodd" ef. A'r lesu a ddj-wed-
odd wrth jT arch-offeiriaid, a blaen-
oriaid y deml, a'r honui-iaid, y rhaî
a ddaethent atto, Ai fel at leidr y
daethoch chwi allan ä chleddj'íau,

ac â flj'nî Pan oeddwn beunydd
gj'd â chni yn y deml, nid estj'nas-

och dd\vj'Iaw i'm herbj-n : eithr hon
yw eich aw chwi, a gallu'r tywyll-
wch. A hvry a'i dahasant ef, ac a'i

harweiniasant, ac a'i dj'gasant i mewn
i d'r arch-offeiriad. A Phetr a gan-
Iynodd o hirbell. Ac wedi iddynt
gynneu tln j-nghanol y neuadd, a
chyd-eistedd o honynt, eisteddodd
Petr yntau jm eu plith hwj'nt. A
plian ganfu rhj'Nv langces ef yn eist-

edd wTth y tân, a dal sulw ârno, hi

a ddj'wedodd, Yr oedd hmi hefyd
gjd âg ef. Yntau a'i gívadodd e£,

gan ddjTvedyd, O wTaig, nid adwaen
i ef. Ac ychydig wedi, un arall a'i

gwelodd e"f, ac a.ddj'>vedodd, Yr wj't

tithau heft'd jn un o honj'nt. A
Phetr a ddywedodd, O ddj'n, nid
ydwj-f. Ac ar ol megis yspaid un
awr, rhyw un arall a daerodd, gan
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ddywedyd, Mewn gwîrionedd yr oedd
hwn he^d gyd âg ef ; canys Galilead
yw. A Phetr a dd)-wedodd, Y dj-n,

ni's gwn beth yr wyt yn ci ddywed-

Sd.
Ac jTi y man, ac efe etto yn

efaru, canodd y ceUiog. A'r Ar-
glwydd a drôdd, ac a edrychodd ar
Petr. A Phetr a gofiodd ymadrodd
yr Arglwydd, fel y d)Tvedasai efe

>vrtho, Cyn canu o'r ceiliog, y g\vêdi

li deirgwaith. A Phetr a aeth allan,

ac a wyiodd yn chwerw-dost. A'r
gwr oedd yn dal yr lesu, a'i gwat-
warasant ef, gan ei daro. Ac wedi
iddynt guddio ei lygaid ef, hwy a'i

tarawsant ef ar ei wyneb, ac a of-

ynasant iddo, gan ddj'wedyd, Pro-
phwyda, pn'y yw 'r hwn a'th daraw-
odd diî A Uawer o bethau eraill,

gan gablu, a ddywedasant yn ei er-

byn ef. A phan aeth hi yn ddydd,
ymgynhullodd henuriaid y bobl, a'r

arch-ofFeiriaid, a'r ysgrifenyddion, ac
a'i dygasant ef i'w cjTighor hwynt,
gan dd)-wedyd, Ai tì yw Cristî dy-
wed i m. Ac efe a ddj^vedodd wrth-
ynt, Os dywedaf i chwi, ni chredwch
ddim ; ac os gofynaf hefj'd i cliwi,

ni'm hattebwch, ac ni'm gollyng\vch
jTnaith. Ar ol hyn y bydd Mab y
dyn yn eistedd ar ddeheulaw gallu
liuw. A hwy oU a ddywedasant, Ai
Jlab Duw gan hjTinj' ydwyt ti ? Ac
efe a ddjT\'edodd wrthjnt, Vr ydj-cli

chwi yn djTvedyd fy mod. H\vjthau
a ddywedasant, Pa raid i ni mwjach
wrth dj'stiolaeth ? canys clywsom ein

hut::ain o'i enau cf ei hun.

Dÿdd lou flaen y Pasg.

Yr Epislol. 1 Cor. xi. 17.

"Yl/TITH ddywedyd hyn, nid yd-
» » wj-f yn eich canmol ; eich bod

yn djíod ynghd, nid er gwell, ond
er gwaeth. Canýs jti gj'ntaf, pan
ddeloch jmghd j'n yr eglwys, yr yd-
wyf yn clywed fod amrafaeUon yn
eich mysg chwi ; ac o ran yr wyf fi

yn credu. Canys rhaid jw bod hef-

yd heresiau j'n eich mj'sg ; fel y
byddo y rhai cymmerady j-n eglur
yn eich plith chwi. Pan fyddoch
chwi gan hynny yn dj'fod ynghd
i'r un Ile, nid bwytta swpper yr Ar-
glwydd ydjrw hyn : canys y mae pob
un wrth fwytta yn cymmeryd ei swp-
per ei hun o'r blaen ; ac un sydd ä
newyn amo, ac arall sj'dd j'n feddw.
Onid oes gennych dai i fwytta ac i

yfed ? ai dirmygu yr ydj'ch "chwi eg-
49

Iwys Dduw, a gwarad^vj'dJo y rhai
nid oes ganddj'nt? I'a i)cth a ddj'-

wedaf wrthyclí ? a ganmolaf fi chwi
j'n lij'n ? Nid wj-f yn eich canmol.
Canys mj-fi a ddcrbj'niais gan yr Ar-
glwydd yr hj'n hefyd a draddodais i

ch«i ; Bod i'r Arghvj'dd lesu, y nos

y bradychwyd cf, gj-mmeryd bara ;

ac wedi iddo ddîolch, efe a'i torrodd,

ac a ddj-wedodd, Cj'mmerwch, bwyt-
têwch ; hwn j-w fy nghorph, jt hwn a
dorrir trosoch : gwnewch hyn er coffa

am danaf. Yr un modd èfe a gym-
merodd y cwppan, wedi s\vpperu,

gan ddywedyd, Y cwppan hwn j'w'r

testanieut newjdd j'n fy ngwaed

:

gwnewch hj'n, cj'nnifer gwaith bj'n-

nag jT yfoch, er coffa am danaf. Can-
ys cynhifer gwaith bj-nnag y bwyt-
taoch j'*bara h\vn, ac yr j'focli y c«'p-

pan hwn, y dangoswch farwnlaeth jr
Arglwj'dd hyd oni ddelo. Am hj-nny,
pwy bj-nnag a fwj-ttao y bara hwh,
neu a ýío g^^'ppan yr Arglwjdd j'n an-
nheilwng, euog fydd o gorph a gwaed
yr Arghvjdd. Éithr holed dj'n ef ei

hun ; ac felly bwj'ttaed o'r bara, ac
j'fed o'r cwppan. Canys yr hwn sj'dd

j'n b\vjrtta ac yn yfed yn annheil-
wng, sydd yn bwj'tta ac jn yfcd barn-
edigaeth iddo ei hun, am nad yw
j'n iawn-farnu corph yr Arghvjdd.
Oblegid hyn y mae Ilawer yn wein-
iaid ac j'nllesg j-n eich mj'sg, a llaw-

er j;n huno. Canj's pe iawn-farnem
ni ein hunain, ni'n bernid. Eithr pan
y'n bernir, y'n cerj'ddir gan j-r Ar-
glwydd, fel na'n daumier gjd â'r byd.
Am hynny, fy mrodyr, pan ddeloch
ynghd i fwytta, arhoswch eich gil-

dd. Eithr os bydd newyn ar neb,
bwyttaed gartref ; fel na ddGloch jTig-

hd i farnedigaeth. Ond y pethau
eraill mi a'u trefnaf pan ddêh\'yf.

Yr Efcngyl. St. Luc x.xiii. 1.

A'R holl lîaws honj'nt a ^od-
asant, ac a'i dygasaut ef at Pilat.

Ac a ddechreuasant ei gyhuddo ef,

gan ddywedyd, Ni a gawsom hwn
j'n gyrdroi'r bobl, ac j'n gwahardd
rhoi teym-ged i Cesar ; gan ddj'wed-
yd, mai efe ei hun j'w Crist Frenhin.
A Philat a ofynodd iddo, gan ddy-
wedyd, Ai ti yw Brenhin jt ludde-
onî Ac efe a attebodd iddo, ac a
ddjT^'edodd, Yr wyt ti j'n dywod-
yd. A dj^wedodd Pilat wrth yr arch-
offeiriaid" a'r bobl, Nid wyf fi yn cael

dim bai ar y dyn hwn. A hwy a
fuant daerach, gân ddywedyd, Y mae

D
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efe yn cyffrôi'r bobl, gan ddysíu trwy
holl Judea, wedi dechreu o Galilea

hyd yma. A phan glybu Pilat son

am (íialilea, efe a ofynodd ai Galilead

oedd y dyn. A phän wybu efe ei fod

ef o lywòdraeth Herod, efe a'i han-
fonodd ef at Herod, yr hwn oedd >-nt-

au yn Jerusalem y dyddiau h)-nuy.

A Herod, pan welôdd yr lesu, a law-

enychodd yn fawr : canys yr oedd efe

yn chwennych er ys talm ei weled ef,

oblegid iddo glywëd Ilawer am dano
ef, ac yr ydoeäd yn gobeithio cael

gweled gwneuthur rh\-w arwydd gan-
ddo ef. Ac efe a'i holodd ef mewn
Uawer o eiriau : eithr efe nid atteb-

odd ddim iddo. A'r arch-offeiriaid

a'r ysgrifenyddion a safasant, gan ei

gyhuddu ef yn haerUug. A Herod
a'i filwýr, wedi iddo ei ddîystyru ef

a'i watwar, a'i wisgo à gwisg glaer-

wen, a'i danfonodd ef drachefn at

Pilat. A'r dwthwn hwnnw \t aeth
Piiat a Herod yn g)-feillion : canys
yr oeddyut o'r blaen mewn gelyn-

laeth à'il gilydd. A Philat, wedi galw
ynghd yr arch-ofi'eiriaid, a'r llyw-

iawdwr, a'r bobl, a dds'wedodd wth-
ynt, Chwi a ddygasoch y dyn hwn
attaf fi, fel un a fyddai yn gyrdroi'r
bobl : ac wele, myfi a'i holais ef yn
eich gydd chwi, ac ni chefais yn y
dyn hwn ddim bai o ran y pethau
yr ydych chwi jm ei gjhuddo ef am
ëianynt : na Herod ctìwaith : canys
acfônais chwi atto ef ; ac wele, dim
yn haeddu marwolaeth ni's g^TOaed
iddo. Am hynny mi a'i cer>'ddaf ef^

ac a'i gollyngaf jTnaith. Canys yr
ydoedd jti rhaid iddo ollwng un yn
rhdd iddynt ar yr wyl. A'r holl

lîaws a lefâsant ar unwáith, gan ddy-
wedyd, Bwrw h\vn ymaith ; a goil-

wng i ni Barabbas yn rhdd : (yr
hwn, am rj-w derfysg a wnaethid yn
y ddinas, a Uofruddiaeth, oedd wêdi
ëi dallu i garchar.) Am h)-nny Pilat

a dd)"wedodd wrthjTit drachefn, gan
ew)lî)-sio goUwng )T lesu ya rhdd.
Eithr hwy a lefasant amo, gan ddy-
wedyd, Croeshoelia, croeshoelia ef.

Ac êfe a ddywedodd wrthynt y dryd-
edd waith, Canys pa ddrwg a «Tiaeth
efe ? ni chefais i ddim achos marwol-
aeth ynddo : am h)Tiny mi a'i cer-
yddaf efi ac a'i goUyngaf ya rhdd.
Hwythau a fuant àaerion à Uefau
uchel, gan ddeis^üi ei groeshoelio ef.

A'u Uefau hwynt a'r arch-offeiriaid a
orfuant. A Philat a farnodd wneuth-
ur eu deisyfiad hwynt. Ac efe a oU-

)-ngodd yn rhýdd iddynt, yr hwn aiii

derfysg a Uofruddiaeth a fwriaiid
yngharchar, yr hwn a ofjTiasant

:

êithr yr lesu a draddododd efe i*s\-

hewylh's hwynt. Ac fel )t oeddynt
yu ei arwain ef ymaith, hwj' a ddai-
iasant un Simon o Cyrene, yn ù:

fod o'r wlad, ac a ddodasant y gro^-
amo ef, i'w dwyn ar ol yr lesu. Ac
yr oedd yn ei ganlyn ef lîaws mawr
o bobl, ac o \?Tagedd, y rhai hefyd
oedd jTi cwynfan ac yn galaru o'i

blegid ef. A'r lesu, wedi troi attynt,

a dd)Tvedodd, Merched Jemsaíem,
na wj-Iwch o'm plegid i ; eithr wjlwch
o'ch plegid eich hunain, ac oblegid
eich plant. Canys wele, y mae'r dydd-
iau j-n dyfod yn y rhai y dywedant,
Gwyn eu byd y rhai ammhlantadny,
a'r crothau ni eppiliasant, a'r bron-
nau ni roisant sugn. Yna y dechreu-
ant ddj-wedj'd wrth y mj-nyddoedd,
Syrthich aruom ; ac wrth y br)Ti-

iau, Cuddiwch ni. Canys os gwnant
hyn )-n y pren ir, pa bcth a wneir
yn y crin ? Ac arweiniw)'d g)'d âg ef

hef)'d ddau eraiU, drwg-weithredwjT,
i'w rhoi i'w marwolaeth. A phan
ddaethant i'r lle a elwir Calfaria,

yno y croeshoeUasant ef, a'r drwg-
weithredwyr ; un ar y Uaw ddehau,
a'r UaU ar jt aswy. Â'r lesu a ddy-
wedodd, O Dad, maddea iddynt

;

canys ni wyddant pa beth y maent
yn "ei wneuthur. A h\Ty a rannas-
ânt ei ddiUad ef, ac a fwriasant goel-

bren. A'r bobl a safodd yn edrych ;

a'r pennaethiaid hefyd gyd a h\vj-nt

a watwarasant, gan ddj-wedyd, Eirâill

a waredodd efe, gwareded ef ci hun,
os hwn j-w Crist, Etholedig Dnw. A'r
mil\rr hefyd a'i gwatwarasant ef, gan
ddj-fód atto, a chynnyg iddo finegr,

a dj-wedyd, Os tydi yw Brenhin yr
luddewon, gw-ared dy hun. Ac yr
ydoedd hefj'd arsgrifen wedi ei 'sgiif-

enu uwch eì ben ef, ä Uyth)Tenau
Groeg, a Lladin, ac Hebra'eg, HWN
YW BRENHIN YR IDDDEW-
ON. Ac un o'r drwg-weithredwj'r
a grogasid, a'i cablodd ef, gan dd-
wedyd, Os tydi yw Crist, gwared dy
hun a ninnâu. Eitlu' y Uall a atte1>-

odd, ac a'i ceryddodd ef, gan dd^-wed-

yd, Onid wj-tti yn ofni Duw, gau dy
fod dan )t un ddanmedigaeth ? A
nyni yn \s-ir )-n g)-fìawn ; canys yr
yd^-m yu derbj-n jr hj-n a haeddai

y pethau a wnaethom : eithr h\ra ni

wnaeth ddim allan o'i le. Ac efe a
ddywedodd wrtli yr lesu, Arglwydd,
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cofia fi pan ddclych i'th deyrnas.

A'r lesu a dd}"wedodd «Ttho, Yn wir

meddaf i ti, íleddyw y byddi gyd â
mi ym mh^tidwjs. Ac \t ydoedd hi

ynghvlch v chweched awr. A thy-

wj-llch a fu ar >T hoU ddacar, hyd
y nawd awT. A'r haul a d)-wjll-

wyd, a Uen y denil a rwjç^íyd jti

ei chanoL A'r lesu, gan lefain â
Uef uchel, a ddywedodd, O Dad, i'th

ddwj'law di V goichymyuaf fy ys-

pryd. Ac wedi iddo ddywedyd hj-n,

efê a drengodd. A'r cänwTÌad, pau
welodd y peth a wuaethpwyd, a ogon-
eddodd'Öduw, gan ddywcdyd, Yn
wir yr oedd hwn yn wt cytiawn. A'r
hoU bohloedd, y rhai a ddaethent
j-nghd i edrych hjTi, wrth weled y
pethau a wnaethpj-d, a ddj'chwel-

asant, gan guro eu dwyfronnau. Aì
hoU gjdnabod ef a sàtasant o liir-

bell, a'r gwragedd y rhai a'i canhTi-
asent ef o Galllea, yn edrych ar y
pethau hyn.

Dydd Gicener y Crogliíh.

Y Colectau.

HOLL-aUuog Dduw, nvni a at-

tolygwn i ti edrych o honot jti

rasusol "ar dy deulu jTna, dros yr
hwn y bu foddlon gan ein Harglwydd
lesu "Grist gael ei fradychu, a'i roddi
yn n\vjlaw djTiion anwir, a dîoddef
angau ar y groes, jt hwn sj'dd jTi awr
yn bj-w ac yn tejrn^u gj-d á thj-di

a'r sprjd Glàîi^ bj-th yn un Duw,
heb drangc na gorphen. Amen.

HOLL-aUuog a thiagywyddol
Dduw, trwy Yspryd pa un y

Uywodraetliir ac y sancteiddir hoil

górph yr Eglwys ; DerbjTi ein hcr-
fymon a'n gweddîau, y rtìai yr ydj"m
ni jTi eu hofîrwm ger dy fjnn dros
bob" gradd o ddjTiion yn dy sanctaidd
Eglwys ; fel y gallo pob aclod o honi,
yn ei alwedigaeth a'i wasanaeth, jn
gywir ac JTI dduwiul dj' wasanaethu
di, trwj- ein Harglwj-dd a'n Hiach-
awdwr Icsu Grist. Ämen.

ODrugarog Dduw, yr hwn a
wnaethost bob dyn, âc ni chasêi

ddim a'r a wnaethost, ac ni fynnit
fárwolaeth pechadur, ond jn hy-
trach ymchwelyd o hono, a by\v :

Trugafhâ .vrth" yr hoU luddewon,
TjTciaid, Anöjddlonion, a Heretic-
iaid, a chymmer oddi wrthjTit bob
anwjbodaeth, caledwch caloii, a dir-
myg ar dy air ; ac felly dwg hwynt

adref^ wjTifj-dedig Arglwydd, at dy
braidd, fel v bônt gadwedig yin
mhlith gweddiUion y gwir Israel-

iaid, a bod vn un gorlan dan yr un
bugáu lesu Grist ein Harglwydd, yr
hvra sydd jti bjrw ac jti teymasu
gyd â "thydî a'r "Ysprj'd Glân, byth
jTi un Dûw, heb drangc na gorphen.
Amen.

Yr Epittol. Heb. s. 1.

"\ 7" Gyfraith, yr hon sy ^nddi gys-
-I- god daionûs bethau i ddjd, ac

nid gvrir ddelw y pethau, ni's gaU
trwy jT aberthau nynny, y rhai y
maent bob blwyddyn yn eu "hofîiym-
mu jTi wastad'ol, bvth berffeithio y

I rhaia ddêl atti Öblegid jna h\yy

I

a beidiasent â'u hofîrjTnmu, am na
buasai gj'dwj-bod pechod mwy gan
y rhai aaddolasent, wedì eu glan-
hâu unwaith. Eithr jti yr aberthau
hjTmy y mae adgoffa pechodau bob
bîwjddjTL Canj-s ammhosibl jtv i

wacd têirw a geiír djTinu jTnaith
bechodau. O herwydd paham j- mae
efe, wrlh ddjd i'r byd, yn dywed-
j-d, Aberth âc oí&wm 'ni's mynnaist

;

éithr corph a gymhwysaiît i mi : Off-

rymmau poeth, a thros bechod, ni
buost foddlon iddjTit. Yna y dj'-

wedais, Wele fi jTi'dj'fod (y mae yn
ysgrifenedig yn nechreu 'r Uyfr am
danaf) i wneuthur dy ewj-Uys di, O
Dduw. Wedi iddo ddywedyd uchod,
Aberth, ac ofiä^wm, ac oífrymmau
poeth, a thros bechod, ni's myn-
naist, ac nid ymfoddlonaist jTiddjTit,

y rhai jti ol gyfraith a ofiiymniir :

yna y dywedodd, Wcle fi jti dj-fod,

i wTieuthur dy ewyllys di, O Dduw.
Y' mae yn tjTmu jTnaith y cyntafî
fel y gosodaî yr ail Trwÿ jt hwn
ewyUj-s jt ydym ni wedi ein sanct-
eiddio, trwy ofiÌTmmiad corph lesu
Grist unwâith. Ac y mae pob off'-

eiriad yn sefj'U beunydd yn gwas-
anaethu, ac ýn offrjTnmu yn fjTiych
yr un aberthau, y rhai ni ällant fj-th

ddilëu pechodau. Eithr hwn, wedi
ofì'rjmmu un abertli dros bechodau,
yn dragywjdd a eisteddodd ar dde-
heulaw bduw ; o hyn allan jti dis-

gwjl hyd oni osoder ei elynion ef yn
droed-faingc i'w draed ef. Canys âg
un offrwm y perffeitliiodd efe yn dra-
gj-Tvj-ddol y rhai sydd wedi eu sanct-
eiddìo. Ac y maë yr Yspryd Glän
hefyd jTi tystiolaethu i ni : canys
wedi idào ddywedyd o'r blaen, Dyma
'r cvíammocÌ, vr hwn a ammôdaf

" D2
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fi ä Invynt ar ol y dyddîau hjTiny,
luodd jT Arglwj-dd, j\ìyfi a osodaf iy
ngliyfreithiau yn eu calonnau, ac
a'u hysgrifenaf yii eu mcddyliau ;

a'u pccliodau, a'u hanwireddau, ni
chofiaf mwyach. A lle y mae madd-
euant am y rliai hjTi, nid ocs mwy-
ach oftrwm dios bechod. Am liynny,
frodyr, gan fod i ni ryddid i fyncd
i mewn i'r cysscgr trwy waed îesu,
ar hyd fl'ordd now-dd a bywiol, jt
hon a gj-ssegrodd efe i ni, try'r Uen,
sof ei gnawd ef ; a bod i ni Öfi'oiriad

mawT ard Dduw ; nesâwi â chalon
gj'wir, mcAMi Uami hjder ffydd, wedi
glanliâu cin calonuau oddi Tth gyd-
wj'bod ddrwg, a golchi ein corpíi â
dwfr glân. Daliwn gyffes ein gobaith
jTi ddisigl (canys ffyddlon yw'r Invn
a addawodd) a chj'd-ystyrí«Ti bawb
ein gilydd, i jTuânnogi gariad a
gweithredocdd da ; heb esgeuluso
ein cyd-gjmhuUiad ein hunaiii, mcg-
Ì3 y mae arfer rhai ; ond annog bawb
ein gilydd : a hynny j-n fwj', o gj'm-
maint a'ch bod yn gwelcd y dydd
yn nesäu.

1> E/cng;/r. St. loan m. 1.

"\7'NA gan hynny y cjnnmerodd
-l Pilat jT lesu, ac" a'i fflan-gell-

odd ef. A'r mil^vr a blethasant gor-
on o ddrain, ac a'i gosodasant ar ei

ben ef, ac a roisant wisg o borphor
ara dano : ac a ddj-wedasant, ílen-
flj'ch wcU, Brenhin yr luddewon ;

ac a roisant iddo gcrnodiau. Pilat
gan hj-nny a acth allan drachefn,
ac a ddywcdodd «Tthynt, Wele, jt
vryf fì jTi ei ddwj-n ef allan i ch«i,
fel y gr\\-ypoch nad \vyí fi yn cael yn-
ddo ef un bai. Yna y daeth yr lesu
allan, yn arwain y goron ddrain, a'r
msg borphor. A Philat a ddywcd-
odd wTthynt, Wclo y djn. Yna jt
arch - ofrciriaid a'r swyddogion, ]ian

welsant e^ a Icfasant, ganddywed-
yd, Croeshoelia, crocshoclia ef. Pilat
a ddj^vedodd wrthj'nt, Cj'mmerwch
chwi ef, a chroeshoeliwch : canys nid
^yj'f fi j-n cael dim bai jiiddo. Yr
luddewon a attebasant iddo, Y raae
gonnym ni gj-fraith ; ac wrth ein cj-f-

raith ni, cfe a ddylai farw, am id'do

ci ívneuthur ei hun yii Fab Duw. A
phan glybu Pilat yrjuiadrodd hwn-
nw, efc a ofnodd j'n fwj', ac a aeth
drachefn i'r dadleûdý, ac a ddj'N^cd-

odd with JT lesu, O ba le yr wj't ti

?

Ond ni roes jt Icsu atteb iddo. Yna
Pilat a ddj-^yedodd nTtho, Oni ddj'-

wodi di wrtliyf fi ? Om wyddost ti fod
gennyf awdurdod i'th groeshoelio di,

a bûd gennj-f awdurdod i'th oUwng
yn rhydd? Yr lesu a attebodd, Ni
byddai i ti ddim awdurdod arnaf ti,

oni bai ei fod wedi ei roddi i ti oddi
uchod : am hj-nny jt hwn a'm tradd-
odes i ti sy fwy ei bechod. O hynny
allan y ceisiodd Pilat ei oUívng èf yh
rhdd ; ond jt luddewon a lefasant,
gan ddywedyd, Os gollyngi di hwn
yn rhj'dd, nid wj-t ti j'n garcdig i

Cesar : pwy bj'nnag a'i gwnelo ei

hun yn frenhin, y mae yn dywed-
j'd yn erbyn Cesar. Yna'Pilat, pan
glybu yr j'madrodd hwTi, a ddug
allan jt lesu, ac a eisteddodd ac
yr orsedd-faingc yn y Ile a elwir y
Palmant ; ac yn Hebraeg, Gabbatha.
A darpar-^A'jl y pasg oedd hi, ac
ynghylch y chweched a.vrr : ac efe a
ddywedodd wrth jt luddewon, Wele
eich Brenhin. Eíthr hwj' a lefasant,
Ymaith fig eí, j-maitli fig ef ; crocs-
hoeha ef. Pilat a ddj'wcdodd wrth-
jTit, A groeshoeUaf fi" eich Brenhin
ch«1 ? A'r arch-oti'ciriaid a attebas-
ant, Nid oes i ni trenliin ond Ccsar.
Yna gan hjiray efe a'i traddodes el

iddj-nt i'w" groeshoelio. A hwy a
gjnimerasant yr lesu, ac a'i djgas-
ant j'niaith. Ac efe, gan dd^vjn ei

groes, a ddaeth i le a elwid Lle'r
bcn-glog ; ac a elnir j-n Ilcbraeg,
Golgotha : Uc y crocshoeliasant ef,

a dau eraill gyd âg cf, un o bob
tu, a'r lesu yn y canol. A Philat
a ysgrifenodd ditl, ac a'i dododd ar
V groes. A'r ysgrifeu oedd, lESU
O NAZARETH BRENHIN Ylt
lUDDEWON. Y titl hwn gan hj-n-

ny a ddarllenodd Uawer o'r luddew-
on ; oblegid agos i'r ddinas oedd y
fan Uc y croeshoeliwyd yr losu : ac
yr oedd wedi ei j'sgrifonu j'n Heb-
raeg, Groeg, a LÌadin. Yna arch-
orteiriaid yr luddcwon a ddywedas-
ant ^vrth Pilat, Na j'sgrifena, Bren-
hin yr luddewon ; eithr dj'wedyd o
hono ef, Brenhin jT luddewon yd-
vryí fi. Pilat a attebodd, Yr hj-n a
jsgrifenais, a ysgrifenais. Yna'r mU-
wj'r, wedi iddynt groeshoelio yr lesu,

a gj'mmerasant ei ddiUad ef (ac a
wnaetliant bedair rhan, i bob milwr
ran) a'i bais ef : a'i bais ef oedd
ddiívn'íad, wedi ei gwau o'r cwr ucliaf

trívjddi oU. Hn'^-tliau a ddywedas-
ant wrth eu gilydd, Na thorrwn hi,

ond b\vriwn goelbrennau am dani,

eiddo pwy fj'dd hi : fel y cj'flawnid jt
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yîgrythjT ^dd yn dj-wcdTd, Rhan-
nasant fy nillad rn eu mys^, ac am
fy mbais y bwriâsant goelbrennau.
Ä'r miin-r a wuaethant y petluu
hyn. Ac yr oedd j-n se'fyll «-nh
groes jT lesu, ei fam ef, a chwacr
ei fanj' cf, Mair gwraig Cleophas, a
Mair Magdalen. Yr lesu gan hj-n-
ny pan wëlodd ci fam, a'r disgybr jt
h\ra a garai efe, yn fefyü ger llaw,
a ddjT^'edodd wrth ei fäm, O wraig,
wele "dy fab. Gwedi hynny y djmed-
odd wrth y disgybl, ^Veíe dy' fam.
Ac o'r awr bonno allan y cjTnmer-
odd y disgybl hi i'w garû-eC 'Wcdi
hynny jt lesu, jn gi^ybod fod pob
peth wedi ei orphen «eithian, fel y
cyflawnid yr ysgrjthjT, a dd^-wed-
odd, Y maê syched afuaf. Yr' oedd
gan hynny lestr wedi ei osod yn Ilawn
o finegr : a hwy a lanwasact yspwng
o ílnegr, ac a'i rhoddasant \-nghvIch
isop, ac a'i dodasant wrth eî enaû ef.

Yna pan grmmerodd jt lesu y fîn-
egr, efe a ddywedodd, Gorphenwjd :

a chan ogwyddo ei ben, efe a roddes
i fynu yr jspryd. Yr luddewon gan
hynny, fel nad arhoai y cyrph ar v
groes ar y sabbath, o he'rwdd ei boà
jTi ddarpar-wyl (car.ys ma«T ocdd y
dydd sabbath' hwnnw) a ddeisylias-
ant ar PUat, gael torri cu hesgeiriau
hwynt, a'u tjTmu i lawr. Yna y mil-
wjT a ddaethant, ac a dorrasant es-
geiriau y cj-ntaf, a'r llall \t hwn a
groeshoeliasid gyd âg et Éithr wedi
iddj-nt ddyfod at yr lesu, pan wel-
sant ef wedi marw eisoes, ni thoiTa-
sant el esgeiriau ef. Ond un o'r mü-
wr a wanodd ei jstlys ef à gwajTv-
fTon ; ac j-n y fan dasth allan wâed
u dwfr. A'r hwn a'i gwelodd a dyst-
iolaethodd ; a gwir yw ei dystìol-
aeth : ac cfe a -yr ei 'fod vn d\-wed-
yd gwir, fel y credoch chl Canvs
y pethau hj-n a wTiaethpwrd, fel'y
cyflawnid jt ysgrj-thyr, >'ì thorrir
asgATm o hono. A thrachetn, ys-
grj-thyr arall sydd yn dywedyd, Hwy
a edr.chant ar yr hwn 'a wanasant

XOS BASG.
y Colei-t.

pANIATTA, O Ar?Iw%dd, megis
v> y'n bedyddir i fárolaeth dy
fendjgedig Fab ein Hiachawdwr lesu
Grist ; fod i ni felly, trwr farwolaethu
jTi wastad ein gwniau Ilvgredig, gael
ein claddu gyd âg ef ; a t'hrny'f'bedd
a phorJi angau, fvned Tm mlaen i'n

5.3

I hadgyfodiad Uav.en, trwj- ei haedd-
edió'acthau eî, yr hwn a'fu fárw, ac

!
a gladdwyd, ac a ail-gyfododd er ein
mwyn; sef, dy Fab lesu Grist ein
Harglwydd. Amcn.

I

i> Epistol. 1 St. Petr iü 17.

GWELL ydyw, os ewyilys Duw
a'i myn, i chwi ddioddcf Tn

gwneuthur daioni, nag Tn gwneuth-
ur drj-gioni. Oblc-gid Crist hefTd un-
waith a ddîoddefodd dros bechodau,
y cjtiav.Ti dros yr anghTfìawn, fel y
dygai ni at Dd'uw; wcdi ei iarwol-
aethu jTi y cnawd, eithr ci fywhâu
yn JT Ysprj-d : trwy'r hwn \t aeth
efe hefyd ac a brcge'thodd i'r 'vsprvd-
ion yngharchar; y rhai a fii gÿnt
anufiidd, pan imwaith yr oedd hir-
amjTiedd Duw yn aros'j-n nyddiau
Noa, tra y darpêrid yr àrch ; yn yr
hon ychvdig, sef w\-th enaid, a ach-
ubwyd trwy ddwff. CyfTetybiaeth
cj-fattebol i'r h\ni sydd yr awrhon
yn ein hachub ninnau, sef; bcdydd
(nid bwrw j-maith fudreddi 'r cnawd,
eithr j-matteb cydwrbod dda tu ag at
Dduw) trwj- adgj-fôdiad lesu Grist

:

yr hwn sydd ar ddeheulaw Dduw,
wedi myned i'r nef ; a'r angrlion, a'r
awdurdodau, a'r gaUuoed(£'wedi eu
darostwng iddo.

I> E/engyl. St. Matth. .t.w-ii 57.

"Y\/'EDI ei myned hi yn hwyr,
' ' daeth gwr goludog o Arima-

thea a"i enw Joseph, jt hwn a fuasai
yctau yn ddisgj-bl i'r lesu. Hwn a
aetli at PUat, ac a ofynodd gorph yr
lesu. Yna y gorchj-mj-nodd Pilat
roddi'r corph. A Joseph, wedi cjTn-
merjd y corph, a'i hamdôdd â ll'îain

glàn ; ac a'i gosododd ef yn ei fedd
newydd ei hun, yr hwn a dorrasai
efe j-n y graig : a'c a dreiglodd faen
mawT wrth ddrws v bedd, ac a aeth
ymaith. Ac yr oeíd yno >Liir Mag-
dalen, a Maif arall, Tn eistedd gyf-
erbyn â'r bedd. A 'thrannoeth, yr
hwn sydd ar ol y darpar-wj-I, yr Tta-
gjnhûllodd yr arch-offeiriaíd a'r ?ha-
nseaid at P'ilat, gan ddywedyd, Ar-
glwjdd, T mae yn gof g'ennym ddy-
wedyd o'r twj-Ur hwnnw, ac cfe etto
yn fj-w-, Wedi tridiau y cj-fodaf. Gor-
chj-mj-n gan hynnv^d 'r bedd yn
ddíogel hyd y trj-'dydd dj-dd ; rhag
dyfod ei ddi^ybiion o hj'd nos, a'i

ladratta e£, a àywedTd wrth y bobl,
Efc a gyfododd o feîrw : a bydd yr
amryfusedd diweddaf yn waeth nâ'r
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cjmtaf. A dj'n'cdodd Pjlat %vrtîi-

ynt, y mae gennycli wyliadwTiaeth ;

ewch, gwnewch mor ddiugel ag y mcd-
roch. A hwy a aethant ac a wnaeth-
ant y bedd n ddîogel, ac a seliasant

y maen, gyd ä'r wjliadwriaeth.

DYDD PASG.
ì Ar Forcol Weddi, yn Uer Psalm, Peu-
wch, canwn i'r Arglwydd, í:c. ÿ cenir,

neu y difioedir, yr Aruhemau hyn.

CRIST eln Pí;8S ni a absithwyd
drosom ni : ara hjTiny cadwn

wyl;
"îíid â hen lefaln, nac â lefain

malaia a drygioni : ond â bara croyw
purdeb a gwirionedd. 1 Cor. v. 7.

CRIST, wedi cyfodi oddi wTth y
meirw, ni bydd marw mwy-

ach : nid arglwyddiaetha marwul-
aeth amo mwyach.
Canys fel y bu efe farw, efe a fu

farw iinwaith i bechod : ac fel y
mae yn byw, byw y mae i Dduw.

Feìly chwittìauhefyii, cyt'rifwch

eich hùnain yn feirw i bechod : eithr

yn fyw i Dduw, yng Nghrist lesu
ein Harglwjdd. Èhu/. vi. 9.

CRIST a gyfodwyd oddi wrth y
meirw : ac a wnaed yii tlaen-

ffrw)-th y rhai a hunasant.
Canys gan fod niarwolaeth trwy

ddyn : trwy ddyn hefyd y mae ad-

gyfodiad y ìneirw.
"Oblegid, megis yn Adda y mae
pawb yn meirw : felly hefyd yng
îighrist y bywhêir pàwb. 1 Cor.

XY. 20.

Gogoniant i'r Tad, ^c.
Megis jT oedd yn y dechreu, ($<;.

Y Colect.

HOLL-alIuogDduw, yrhwn, trwy
dy unig-anedig Fab lesu Grist,

a orchfvgaist angau, ac a ngoraist i

ni borth y bj-wyd trasywyddol ; Yn
ufudd JT attblygwn i ti, mcgis (trwy
dy ras "hyspysol jtí eiii rhag-flaenu)

jT wyt jn peri deLsyfiadau da i'n

meddyliau ; felly, tr\vy dy ddyfal
gj-mmorth, allu o honom eu dwjTi
i berffeithrwjdd cyflawn, trwy lesu
Grist ein Ilarglwdd

; JT hwn sydd
yn byw ac jn tejTnasii gj'l â tliydi

a'r Yspryd Glân, byth yn uii Duw,
heb drangc na gorphen. Amen.

Yr Epistol. Col. iii. 1.

OS cyd-gyfodasoch gyd â Christ,

ceisiwch y peíliau sjdd uchod,
Ue mae Crist yn eistedd ar ddeheu-
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law Duw. Rhoddwch eich scrch ar
bethau sydd uchod, nid ar bethau
sydd ar j- ddaear : canjs mcirw yd-
ych, a'ch b>-wyd a gud'diwj-d gj-d â
Christ yn ÌS'uw. Pan jrmddangust)
Crist, eiu bj^vjd ni, yna hefyd jt
yinddangosnch chwithau gyd âg ef
hiewn gogoniant Jlarwhéwch g:í:i

hynny eich aelodau y rhai sydd ar
>• ddaear ; godineb, aflendid, g\vn,
drygchwant, a chybj'dd-dod, yr hon
sydd eiIun-addoUaeth : o achos yr
hjn betliau y mae digofaint Duv/
yn dj-fod ar blant jt anufudd-dod.
Yn j' rhai hefyd y rhodiasoch chT\i-

thau gjTit, pan oeddych yn byw
ynddjTit.

I> Efinfiy!. St. loan i.';. 1.

"Y^ Djdd cjTitaf o'r wj-thnos Mair
A ìNÍagdalen a ddaeth y borc, a hi

etto j-n djTvjil, at y bedd"; lic a wel-
i)dd y maeii wedici dyiinu jTnaith
oddi ar y bedd. Yna rhcd"odd hi,

ac a ddacth at SünonPetr, a'r diä-

gjbl arall JT hwn yr oedd yr Icsu
yn ei garu, ac a ddywedodd v,Tth-

y\ú, IIwj- a ddygasant jt Argh^ydd
ymaith o'r bedd, ac ni wj'ddoni ni

pa lo y dodasant ef. Yra Pctr a
:ieth allan, a'r disgybl arall, a hv,-y

a ddaethant at y bedd : ac a rcdas-
ant iU dau ynghd ; a'r disgj'bl arall

a redodd o'r blaen j-n gynt uâ Phctr,
;'.c a ddaeth j-n gyntaf at y bedd.
Ac wedi iddo grj'mmu, efe a ganfu
y Uieiniau wndi eu gosod ; cr hynny
iiid acth efe i mewn. Yna j' dacth
.Siraon Petr yn ei ganlyn cf; ac a
;!oth i mev.-n i'r bedd, ac a ganfu y
Hiciniau wedi eu gosod ; a'r napcj'n
a fuasai am ei hen ef, wedi ei osod,
iiid gjd â'r Uîeiniau, ond o'r neilldu,

wedi ei blygu, mewn Ue arall. Yna
jT aeth y dËgj'bl arall hefyd i raewii,

yr hwn a ddaethai j-n gjTitaf at y
bcdd ; ac a welodd, ac a gredodd
Canys hyd j-n hj-n ni \vjddent yr
ysgrjthjT, fod j-n rhaid iddo gjfo'di

o feirìv. Yna y disgjblion a aethant
jTuaith drachefn at jr eiddj'nt.

Dÿdd Llun Pasg.

y Coìect.

HOI.L-alIuog Dduw, yr hwn, tm^
dy unig-anedig Fab lesu Grist,

a orchfygaist angau, ac a agoraist i

ni borth y bj'wyd tragywj'ddol ; Yn
ufudd yr" attolgwn i ti, megis (trwy

dy ras hyspysol j'n ein rhag-flaenu)

yr \vj't j'n "perideisyfiadau da i'n
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meddyliau ; felly, tr\vy dy ddjl
gymmorth, allu o honom eu dw-yn
1 berffeithnNTdd cyflawn, tr^\7 lesu
Grist eiu Harglw^dd ; yr hvni sydd
yn byw ac yn teyrnasu gj'd â thydi
a'r Yspryd Glân, byth yn un Duw,
heb drangc na gorphen. Aìncn.

Yn lle yr Epistoì. Act. s. 34.

PETR a agorodd ei enau, ac a
ddywedodd, Yr t.tí yn deall

mewn gwirionedd, nad yd\"n' Duw
dderbyniwr ^ìTneb ; ond ym mhob
cencdl, y neb sydd yn ei ofni ef, ac
yn gweithredu cyíia\vnde-, sj' g>'m-
meradwy ganddo ef. Y gair )t h^ra

a anfonodd Duw i blant Israel, gan
bregethu tangnefedd trwy lesu Grist

:

(efe j-w Arglwj'dd pawb oU :) chwj'-

cliwi a wyddoch y gair a fu j'n holl

judea, gan ddechreu o Galilea, wedi

y bedydd a bregethodd loan : y modd
JT enneiniodd Duw lesu o Nazareth
a'r Yspryd Glân, ac â nerth

;
yr \vvm

a gerddodd o amgylch gan wneuth-
ur daioni, ac iachâu pawb a'r oedd
wedi eu gorthrymmu gan ddiafol

:

oblegid yr oedd Duw gyd äg cf. A
ninnau ydym dj'stion o'r pethau oll

a wnaeth efe yngwlâd jt íuddewon,
ac yn Jerusalem ; yr hwu a laddas-
an^ ac a groeshoeliasant ar bren :

hwn a gyfododd Duw y trydydd
dydd, ac a'i rhoddes ef i'w wneiith-

ur yn amlwg ; nid i'r bobl oll, eithr

i'r tystion etholedig o'r blaen gan
Dduw ; sef i ni, y rhai a fwyttasom
ac a yfasom gyd âg ef wedj ei ad-
gyfodi ef o feirw. Ac efe a orchym-
ynodd i ni bregethu i'r bobl, a thyst-

iolaethu mai efe jrw'r hwn a ordcin-
iwyd gan DduwjTi Farnw bj-\v a
meirw. I hwn y mae'r hoU bro-
phwj'di yn dwj'n tystiolaeth, y der-

Djm pawb a gredo j-nddo ef faddeu-
ant pechodau, trwy ei Enw ef.

¥r Wingyl- St. Luc xxiv. 1.3.

WELE, dau o honynt oedd yn
myned y dydd h\vnnw i dref

a'i henw Emmäus, jt hon oedd yng-
hylch trugain ystâd oddi wrth Je-
rusalem. Ac yr oeddj-nt hwy j-n

ymddiddan â'u gilj'dd am yr hbll

bethau hyn a ddigwj'ddasont. A bu,
fel yr oeddj'nt yn jinddiddan, ac j'n

ymoNii â'u gilydd, jr losu ci hùn
nefyd a nesaodd, ac a aeth gjd â
hwynt. Eithr eu llygaid hwj'nt a
attaUwvd, fel na's adwaenent e"f. Ac
efe a ddywedodd \%Tth\'nt, Pa rj-w
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ymadroddion yw y rhai hyn yr yd-
ych yn eu bwrw "at eu gilydd, dan
rodio, ac yn wyncb-drist ? Ac un o
honynt. a'i enw Cleopas, gan atteb, a
ddywedodd wrtho, A wyt ti j'n unig
yn ymdeitliydd yn Jerusalem, ac ni
\vybuost y pethau a wnaethp'wyd ya-
ddi hi j-n y dyddiau hyn ? Ac efe

a ddj'wedodd •nTthynt, Pa bethau ?

Hwj'thau a ddywedasant wTtho, Y
pethau ynghylch lesu o Nazareth,
jT hwn oedd wt o brophM7d gallu-
og mewn gweithred a gair, ger bron
Duw a'r holl bobl ; a'r modd y tradd-
ododd jr arch-oft'eiriaid a'n iilywodr-

aetlnvjT ni ef i farn marwolaeth, ac
a'i croeshoeliasant ef. Oud yr oedd-
ym ni yn gobeithio mai efe oedd yr
hwn a waredai'r Israel : ac heblaw
hyn oll, heddj'W j'w'r trydydd dydd,
er pau wnaethp'\\'j'd y "pethau hj'n.

A hefyd, rhai g\viagedd o honom ni
a'n dychrj'nasant ni, gwedi iddynt
fod j'n fore wrth y bedd ; a phan na
chawsant ei gorph ef, hwy a ddaeth-
ant, gan ddjT\'edyd, weled o honynt
weledigaeth "o angj'Uon, y rhai a ddy-
wedent ei fod ef yn fyw. A rhai o'r

rhai oedd gjd â nyni a aethant at y
bedd, ac a gawsant felly fel y dj'wed-
asai y gwagedd ; ond ef ni's g\\'el-

sant. Ac efe a ddj'wedodd wrthynt,
O j'nfydion, a hwjTfrydig o galon i

gredu'r holí bethau a ddy\vedodd j'

prophwydi ! onid oedd raid i GrÌBt

ddîoddef y pethau hj'n, a mj'ned i

mewn i'w ogoniant ? A chan ddech-
reu ar Moses, a'r holl brophwydi, efe

a esponiodd iddynt j-n yr holl ys-
grj'thjTau y pethau am dano ei hun.
Ac yr oeddj'nt yn nesäu i'r dref lle

yr oeddynt j-n mj-nêd ; ac yntau a
gj'mmerth amo ei fod yn myned ym
mhellach. A hw\' a'i cymmellasant
ef, gan ddywedyá, Aros gyd ä ni

;

amys j' mae hi yn hwyrhâu, a'r dydd
j'n darfod. Ac efe a aeth i mewn i

arus gyd ä hwjiit. A darfu, ac efe

yn eistedd gyd â hwynt, efe a gym-
înerodd fara, ac a'i bendithiodd, ac
a'i torrodd, ac a'i rhoddes iddjmt.

A'u Ilygaid hwj-nt a agorwyd, a hwy
a'i liadnabuant ef : ac efe a ddiflan-

nodd aUan o'u golwg hwj'nt. A hwy
a ddj'wedasant wTth eu gilydd, Oniä
oedd ein calou ni j'n llosgi ynom,
tra'r ydoedd efe yn jonddiddan ä ni

ar y tîordd, a th'ra'r ydoedd efe yn
agoryd i ni'r ysgrj-thyrau ? A hwy
a godasant yr awT honno, ac a ddy-
chwelasant i Jerusalem, ac a gaw-
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sant jT vm ar ddeg 'wedi ymgasglu
ynghd, a'r sawl oedd gyá ä hwynt,
yn dywedyd, Yr Arglwjdd a gyfod-

odd yn wir, ac a ymddangosodd i

Simon. A hwj-thau a adroddasant
a pethau a wiiaethesid ar y ffordd,

a pha fodd )t adnabuwyd ef gan-
ddvut vrrth dorriad y bara.

Dÿdd Mawrth Pasg.

Y Colect.

HOLL-alluog Dduw, yr h^vn, trwy
dy unig-anedig Fab lesu Grist,

a orchfygaist angau, ac a agoraist i

ni borth y bj^^yd tragj-wj-ddol ; Yn
ufudd yr attolygwn i ti, megis (trwj'

dy ras "hyspj'soì yn ein rhag-fiaenu)

yr wj't j'n peri deisj'fìadau da i'n

meddyliàu ; felly, trwj' dy ddyfal
gj-mniorth, allu o honom eu dwj-n
î beriîeithr\\Tdd cj'flawn, trwy ìe-

su Grist eiri Ilarglwjdd ; yr hwn
sydd j-n byw ac yn teyrnasu gjd
ä thyäi a'r Yspryd Glán, bj'th j-n

un l)uw, heb drangc na gorphen.
Amcn.

Yn lle yr Epistol. Act. xüi. 26.

HA wjr frodyr, plaut o gen jdl A u-

raliani, a'r rhai \11 eich plith

sj'dd yn ofni Duw, i cliwi y danfon-
wyd gair yr iachawdwriaeth hou :

fanys y rhai ocdd j'n preswj'lio jii

•lerusalem, a'u tj'^vysogion, heb adria-

bod hwn, na llèferydd j' prophwj'di

y rhai a ddarllenid bob sabbath, gan
èi farnu ef, a'u cj-flawnasant. Ác er
na chawsant ynddo ddira achos ang-
au, hwy a ddymunasant ar Pilat ti

ladd ef. Ac wedi iddynt gwblhâu
pob peth a'r a ysgrifenásid am dano
ef, hwy a'i disgynasant ef oddi ar
V pren, ac a'i dodasant mewn bedd.
ÎEithr Duw a'i cyfododd ef oddi wrth
y meirw : jt íiwn a welwj-d dros
ddyddiau lawer gan y rhai a ddaeth-
ent i fj'uu gyd âg ef o Galilea i Je-
rusalcm, y rhai sj' dystion iddo wrth
y bobl. Ác JT j"dym ni yn efangjlu
i chwi yr addeid a wuaed i'r tadau,
ddarfod i Dduw gj-flawni hwn i ni

eu plant \\\vy, gan iddo adgjfodi'r
lesu: mcgis ag jt ysgrifenwj'd j'n

jr ail Psalm, Fy Mab i ydwyt ti

;

myfì heddj-w a'th genhedlais. Ac
am iddo ei gyfodi ef o'r meirw, nid
î ddychwelj'd mwj' i Ij-gredigaeth, y
dywêdodd fel Iiyn ; Rhoddaf i chwi
Eicr drugareddau Dafydd. Ac am
hjnuy y niae yn dyìvedyd mewn
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Psalm arall, Ni adewi i'th Sanct
weled Ilygredigaeth. Canys Dafydd,
wedi iddo wasanaethu ei genhedl-
aeth ei hun trwy ewyllys Duw, a
bunodd, ac a ddodwyd at ei dadau,
ac a welodd Iygredi^eth. Eithr yr
hwn a gj-fododd Duw, ni welodd
Ij'gredigaeth. Am hynny bydded
hyspys i ch\vi, ha wr frodjT, mai
trwy hwn jr ydys jTi pregethu i chwi
faddeuant" pechodau. A thrwy hwn
y cj^awnhêir pob un sydd jti credu,
ôddi wrth jt holl bethau y rhai ní

allech trwj' gjrfraith Moses gael eich
cyfìawnhâu oddi wrthynt. Gwj'liwch
gan hynny, na ddêl amoch j- peth a
ddywedwyd yn y prophwydi ; Ed-
rj'chwch, O ddirmygwr, a rhj-fedd-

wch, a diflennwch : canj's yr wj-f yn
gwneuthur gweithred j'n eich dydd-
iau, gwaith ni chredwch ddim, er i

neb ei ddangos i chwi.

Yr Efoìgyl. St. Luc xxiv. 36.

YR lesu ei hun a safodd ynghanol
ei ddisgybhon, ac a ddywedodd

wrthyut, Tangnefedd i chwi. Hwy-
thau, wedi bravpychu ac otni, a dj'b-

iasant weled o honynt j'sprj'd. Ac
efe a ddj-wcdodd wTthynt, Paham
y'ch tralÌodir î a phaliam y mae
meddyliau j-n codi yn eich calon-
nau ? Edrj'chwch fy nwylaw a'm
traed, niai ínyfi fy hun ydyw : teim-
Iwch ti, a gwelwch ; canj's nid oes gan
ysprj'd guawd ac csgjTn, fel y gwel-
wch fod gennyf ti. Ac wedi iddo
ddjT\'edyd hyn, cfe a ddangosodd
iddj-nt ei ddwylaw a'i draed. Ac,
a hwy etto heb gredu gan lawen-
j'dd, ac yn rhj'feddu, efe a ddywed-
òdd wrthynt, A oes gennych chwi
yma ddim bwj'd î A hwy a roisant

îddo ddam o bysgodj'n wedi ei rost-

io, ac o ddil mel. Yntau a'i cym-
merodd, ac a'i bwj'ttaodd yn eu
g'ydd hwjmt. Ac efe a ddywed-
odd wrthj'nt, Dyma'r geiriau a ddy-
wedais i wTthych, pan oeddwn etto

gj'd ä chwi, bod yn rhaid cjiwni
pob peth a j'sgrifenwyd ynghytraith
Moses, a'r Prophwj'dl, a r Psalmau,
am danaf fi. Yna jt agorodd efe

eu deall hwynt, fel y deallent yr
ysgrj'thjrrau. Ac efe a ddj'wedodd
wTthynt, Felly yr ysgrifenwyd, ac
felly jT oedd raid i Grist ddi'oddef,

a chyfodi o feirw j trydydd dydd

;

a phregethu edifeuTvcn a maddeu-
ant pechodau yn ei enw ef j-m
mhlith jT holl genhedloedd, gan
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ddechreu yn Jerusalem. Ac yr yd-

ych chwi yn dystion o'r pethau
hyn.

1' Sul cynta/gwedi'r Pasg.

¥ Colect.

HOLL-alluog Dad, yr hwn a
roddaist dy un Mab i fai-w dros

ein pechodau, ac i gyfodi drachefn

er ein cyfia^mhâd ; Caniattâ i ni

felly fwrw ymaith surdoes drygioni

ac anwiredd, fel y gallom yn was-

tad dy wasanaethu di mewn pur-

deb buchedd a gwirionedd, trwy
haeddedigaettiau dy un Mab lesu

Grist ein Harglwydd. Am,:n.

Yr Epistol. 1 St loan v. i.

BETH bynnag a aned o Dduw, y
mae yn gorchfygu'r byd ; a hon

yw'r oruchafiaeth sydd yn gorchfyg-

u'r byd, sef ein flydd ni Pwy yw'r
hwn 'sydd yn gorchft-gu'r byd, ond
yr hwn sydd yn credu mai íesu yví

Mab Duw ? Dyma yr hwn a ddaeth
trwy ddwfr a gwaed, sef lesu Grist

;

nid trwy ddwfr jn unig, ond trwT
ddwfr a gwaed : a'r Yspryd yw'r
hwn sydd j-n tystiolaethu ; oblegid

yrYspryd sydd wirionedd. Oblegid

y mae tri j-n tystiolaethu yn y nef

;

y Tad, y Gair, a'r Yspryd Glân : a'r

tri hjTi, un ydynt. Ac y mae tri yn
tystiôlaethu ar y ddaear ; yr ysprj-d,

a'r dwfr, a'r gwaed : a'r tri hyn, yn
un y maent yn cyttuno. Os tjstiol-

aeth dynion yr ydym yn ei dderbyn,

y mae fystiolaeth Duw yn fwy : can-

ys hyn yw tystiolaeth Duw, yr hon
a dystioíaethôdd efe am ei Fab. Yr
hwn sydd j-n credu ym Mab Duw,
gy ganddo y dystiolaeth j-nddo ei

him : jT hwn iiid jrw yn credu i

Dduw, a'i gwnaeth ef yn gelwyddog;
oblegid na chredodd dystiolaeth a
dystiolaethodd Duw am ei Fab.
A hon yw'r dystiolaeth ; Roddi o
Dduw i ni fywyd tragywyddol: a'r

bywyd hwn sydd yn ei Fab ef. Yr
hwn j' mae ý Mab ganddo, y mae
y bywj-d ganddo; a'r hwn nid j-w

ganàdo Fab Duw, nid oes ganddo
íywyd.

Yr Efengyl. St loan sx. 19.

"YrNA, a hi yn hwyr, y dydd cyntaf
-1 hwnnw o'r ì^ythnos, a'r drj'sau

yn gauad, lle yr "oedd y di^-blion
wedi ymgasglu" jTighýd rhag bfn jr
luddewon, daetíi jt lesu, ac a saf-

odd yn y canol, ac a ddywedodd
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wrthynt, Tangnefedd i chwi. Ac
wedi iddo ddywedyd hyn, efe a
ddangosodd iddjTit ei ddwjiaw a'i

ystlys. Yna'r (fisgyblion a lawen-
ychasant. pan welsant yr Arglwydd.
Yna y dj-wedodd vr lesu wrthj-nt

drachefn,'Tangnefeád i ch\ri : megia

y danfonodd y Tad fi, yr wyf finnau
jTi eich danfon chwi Ac wedi iddo
ädj-wedyd hjTi, efe a anadlodd ar-

nynt, ac a ddj-wedodd wrthjTit, Der-
bÿniwch jt Yspryd Glàn. Pwy byn-
nag y ínaddeuoch eu pechodaii,
maddeuir iddynt; a'r eiddo pwy
bynnag a attalioch, hwy a attaliwyd.

!'/• ail Sul gicedi'r Pasg.

y Colect.

HOLL-alIuog Dduw, yr hwn a
roddaist dy un Mab i ni yn

aberth dios bechod, ac hefj'd yn ês-

ampl o fuchedd dduwiol ; Dyro i ui

ras, fel y gallom byth yn ddîjlchgar
dderbyn ei annhraethol lesâd hj-n-

ny ; a"c hefyd beunydd ymrôi i gan-

lyn bendigëdig Iwybrau ei wir lanaf

fuchedd ef; trwy jt un lesu Grist

ein Harghyydd. Amen.

Yr EpistoL 1 St. Petr ii. 10.

HYN sy rasol, os pT neb o her-

wjdd" cyd\výbod" i Dduw yn
dwyn tristwch, gan ddîoddef ar gam.
Oblegid pa glod j-w, os pan bechoch,

a chael eich cernodio, y byddwch
dda eich amynedd ? eithr os, a chwi
yn gwneuthur jti dda, ac j-n dîoddef,

ÿ byddwch ddà eich amj-nedd, hyn
sy rasol ger bron Duw. Canys i hyn
y'ch galwYd hefyd; oblegid Crist

yntau a ddioddefodd drosom ni, gan
adael i ni esampl, fel y canlj-nech eì

ol ef : JT h^™ ni wnaeth bechod, ac ni

chaed twjil jti ei enau : yr hwn pan
ddifenAYjd, m ddifenwùdd drachefn

;

pan ddîoddefodd, ni fygythiodd ; eithr

rhoddodd ar y neb sj'dd jti bamu yn
gyfia«Ti : jT hwn ei hun a ddug ein

pecliodau "ni jti ei gorph ar y pren

;

fel, grwedi ein marw i bechodau, y
byddem bjw i gjüawnder : trwy
gieisiau yr ì\vm yr iachawjd chwi.

Canys yf oeddych megis defaid yn
mjTied ar gyfeíliom; eithr jti awr
ctíwi a ddychwelwyd at Fugail ac
Esgob eich encidiau.

1> EfengyL St. loan x. 11.

CRIST a ddywedodd, ^Hjü yw'r
bugail da : y bugail da sjdd yn

rhoddi ei einioes dros t defaid. Eithr
D3"
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y cr^ras cyflog, a'r hwn nidw fugail,

yr h%m iiid ciddo y defaid, sydd }ti

gweled y blaidd }-n"d\-fod, ac yn gad-
ael y defaid. ac">Ti 'tfoi; a"r blaidd
Bydd yn eu hyssly.'-.o liwy, ac yn tarf-

u'r dcfaid. mâe'r gr.as c\-llog yn
ffoi, oblegid mai g-.v;iä cj'íiog yw, ac
nid oes ofal arno am y dcfaid. Myti
yw'r bugail da ; ac a adwaen yr cidJ-

of fi. ac a'm hadwciuir gan yr eiddof

fi. Fel \T ed\\~.-n y Tad fyti, felly JT
adwaen'innau y 'Ì'ad: ac jt ydwyf
yn rhoddi fy einioes dros j' defaid.

A defaid era'ill sy gomiyf, y rliai nid
Í'nt o'r gorlan hon : y rhai hj-nny
lefyd sj' raid i mi cu cjTchu ; a'm
llais i a wrandawant; a bjdd un
gorlan, ac un bugail.

Ir" trydydd Sul gucäi'r Pas.n.

Y Colcct.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn wyt
j-n dangos i'r sawl sydd ar gjf-

eilìorn, lewjTcli dy wirioncdd, cr eu
dwjnn i ffordd cj-tíawnder; Caniattà
i bawb a dderbjnier i gj^ndciîlias

Crefydd Grist, aU'u o honjTit nchelyd

y cyfryw bcthau a'r y 'sydd wTth-
wjiieb i'w proffes, a clîanlyn y sawl
bêthau oll a'r a fj"ddo jti cjttuno â'r

unrhj'w, trwj" ciii Harglwydd lesu
Grist. Amcn.

Yr EpU:ol. 1 St. Petr ü. U.

AXA\'TrLYD, JT wj-f yn attolwg i

chwi, megiä dîeithriaid a nhcrer-
inion, jmgcdwch oddi wrth cnwant-
au cnawdol, y riiai sj'dd yn rhj'fcla

jm erbjTi \t enaid ; gan fod â'ch j-m-
arweddiad yn onest yra mysg y C'en-

hedloedd ; fcl, lle mâent j'n cich go-
ganu rujgis drwg-w"eitliredn"ýr, v
gallont, o hcrwj"dd eich gweithred-
oedd dá a welan't, ogoneddu Duw j-n

nydd yr ymweliad. Ymddarostyng-
n'ch oblegid hj"n i bob dj"noI ordin-

hád, o herwj"dd jt Arglwjdd : pa un
bynnag ai i'r brcnhin, mcgis goruch-
Ski; ai i'r llyw"iawdwjr, mcgis trwy-
ddo ef wedi eu danfon, er dîal ar y
drwg-weitlu-edwr, a mawl i'r gweith-
rcdwjr da. Cafiys felly y raae ew-
j"llys'Duw, fod i chwl trwy wneuth-
iir'daioni, ostcgu anwybodaeth dyn-
ion ffoUon : mc-gis yn rhj'ddion, ac
nid ä rhyddid gcnnych tncgis cochl

malais ; eitbr fel gwasanaethwr
D"aw. Perchwch bawb. Cerwch y
brawdoliaeth. Ofnwch Dduw. An-
rhydeddwch y brenhin.

58

I> E/engyì. Sí. loan yi-n. IC.

ATTl lesu a ddywedodd wrth ei

i ddisgyblion, chydig ennyd, ac
ni'm gweich ; a thrachefn, yciiydig
ennyd, a chwi a'm gwelwch : am fy

mod j"n myned at y Tad. Am hj'n-

nj' y dj'wedodd rhai o'i ddisgj'blion

wrth e"â gilj"dd, Eeth yw hyn y mae
efe j'n ci ddj"wedyd wrthym, Ychj"d-
ig ennyd, ac ni'm gwelwch ; a thra-
chefn, ychydig ennyd, a chwi a'm
gwelwch ; âc, Am fy mod yn myned
at y Tad ? Am hyniiy hwy a ddj'wed-
asant, Beth j"w hj'n'y mae efe j'n ei

ddj^yedyd. Y chjdig ennyd ? ni ydd-
om ni bèth y mäe efe yu ei ddj-ived-

yd. Yna y gwybu'r lesu eu bod hwy
n ewj'lljsio gofj'n iddo; ac a ddy-
edodd \vrth\'nt,' Ai ymofj'n \t yd-
ych â'ch giljdd am hyn, oblcgîd i mi
ddj'wedj'd, Ychydig ennyd, ac ni'm
gw'elwctì ; a thrachefn, ÿchj'dig en-
nyd, a chwi a'm gwelwch ? Yn wir,

yh wir, meddaf i chwi, Chwi a wj'l-

wch, ac a alerwch ; a'r byd a hiwên-
ycha : eithr chwi a fyddwch drLstion,

ond eich tristwch a droir j-n Uawen-
ydd. Gwraig wrth esgor sy mc\\"n

tristwch, am ddyfod ei hawr: cithr

wedi geni y plentjii, uid yw lii yn
cofio ei gofid mwjach, gan lawcnydd
gcni dyn i'r byd. A chwithau am
hj"nny j-dj'ch yr awrhou mewn trist-

wch : eithr mi a ymwebif â chwi
drachcfn; a'ch calön a lawenycha,
a'ch llawenydd ni ddwg neb oddi
amoch.

ypcdwcrydd Sul gtcedi'r Pasg.

V Colect.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn yn
unig bîau llywodraethu afreol-

us chwantau a gwÿniau dj'nion pcch-
adurus ; Caniattâ i'th bobl, fod idd-

ynt garu yr hyn jt wyt yn ei orch-

j-mj'n, a deLsj-fu jt hyn yr wj-t j-n ei

addaw ; fel, jTn mhlith amrj-wiot ac
aml ddamweiniau'r byd, y gal'.o'n

caloimau gwbl aros mo lie y mae
gwir lawcnydd i'w gateiel, tr«"j" lesu

Grist ein Harglw"ydd. Amcn.
YrEpisM. SLlagoi. 17.

POB rhoddiad daionus, a phob
rhodd berfîaith, oddi uchod y

1

mae, jn disgyn oddi wrth Dad y goí-

I

euni.'gj"d â'r hw"n nid oes gjtnew";

I

idiad, na chysgod tröcdigaeth. O'i

j
wir ewyllj's "jt jmniUodd efe nyni,

! trwy air y gwirioncdd, fel y bj'ddem
ryw flaen-OTwyth o'i grcaduriaid ef.
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O achos hyu, fy mrodjT anwj-l, bydd-
ed pob dyn essrud i wrando, dîoç i

lefaru, dîòg i ddigofaint. Canys dig-
ofaint g«T nid yw yn cyflawni cyi-

ia^ynder Duw. O her\vTdd paham,
rhoddwch hoibio bob budreddi, a
helaethrwydd malais ; a thrwy add-
fwj-nder dcrbyniwch jt impiedig air,

yr hwn a ddichon gadw eich eueidiau.

1> Efenrìyl. St. loan x\i. 5.

YB lesu a ddjrwcdodd wrth ei

ddisgybhon, n awr yr wj-f j-n

myned at yr hwn a'm hànfonodd

;

ac nid yw neb o honoch yn gofyn i

mi, I ba le jt wyt ti jti mj-ned? èithr
am i mi ddywedyd y pethau \ìxa i

chwi, tristwch a lanwodd eich calon.
Ond jT wyf ti jti dj-wedyd gwirion-
edd i chwi ; IJuddiol yw i chwi fy
myned i ymaith : canys onid äf fi, ni
ddaw y Diddanydd attoch ; eithr os
nii a âf, mi a'i hanfonaf ef attoch. A
Shan ddêl, efo a argyocdda'r byd o
echod, ac o gytiaWder, ac o fam :

o bechod, am "nad ydynt yn credu
ynof fi ; o gytiawnder, am fÿ mod yn
myned at iy Nhad, ac ni'm gwelwch
i mwyach ; o farn, oblegid tyíYj'sog y
byd hwn a farn%\-jd. Y maê gennj-f
etto lawcr o bethau i'w dj-wedyd i

chwi, ond ni ellwch eu dwjh yr awr-
hon. Ond pan ddêl efe, sef Yspryd
y givirioncdd, efe a'ch tj'wj-s chwi i

nob gnirionedd : canj's ni" lefara o
hono ei hun ; ond pa bcthau bj'nnag
a gly^TO. a Icfara efe, a'r pethau sydd
i dilyfod a fynega efe i chwi. Efe
a'm gogonedda i : canys efe a gjm-
mer o'r eiddof, ac a'i mynega i chwi.
Yr hoU bethau sydd eiddo'r Tad,
j'djiit eiddof fi: o herwj'dd hyn y
dywedais, mai o'r eiddof ri y cj'm-
mcr, ac j' mynega i chwi.

Y piimmed Sul gwedi'r Pasp.

Y Colect.

OArglwydd, oddi wrth ba un y
daw pbb daioui ; Caniattâ i ni,

dy ufudd weision, allu o honom,
trwj' dy sanctaidd ysprydoliaeth di,

fcddwl y pethau a fo union ; a thrwy
dy drugarog dywj-siad gj'flawni yr
unrhyw, trwy ein Hargl\\'jdd lesu
Grist. Amen.

Yr Epistol. St. lago i. 22.

BYDDWCH wneuthurw-ÿr y gair,

ac nid gwTandawr yn unig, gan
eich twj'llo eicli hunain. Oblegid os
j-n' ncb j-n wrandâ«T v gair, ac heb
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fod yn wneuthurwr, y mae hwn yn
debyg i wr yn edrj'ch ei wyneb^)ryd
naturiol mewn drych. Canys eto a'i

hcdrychodd ei hun, ac a aeth ym-
aith, ac yn y raan efe a nnghoflodd
pa fath ydoedd. Eithr yr hwn a ed-
rj'ch ar berfi'aith gyfraith rliyddid,

ac a barhao ynddi, hwn, heb fod yn
wTandâwr anghofus, ond gwneuthur-
wT y weithred, efe a fydd dedwydd
yu ei weithred. Os yw neb yn eich
mysgyn eymmerjd amo fod j'n gref-

yddol, hcb attal ci dafod, ond twyllo
ei galon ei hun, ofer yw crefydd hwn.
Crefydd bur a dihalogcdig ger bron
Duw a'r Tad, yw hyn ; Ymweled â'r

amddifaid a'r gwTagedd gweddwon
j'n eu hadfyd, a'i gadw ei hun yn
ddifrycheulyd oddi wTth y byd.

Yr Efengyl. St. loan xvi. 23.

YN wir, jm wir, meddaf i chwi, Pa
bethau bynnag a ofj'noch i'r

Tad yn fy Enw, efe a'u rhydd i chwi.
Hyd yn hj'u ni ofynasoch ddim jti

fy Enw i : gofynwch, a chwi a gewch

;

fèl y byddo eich Uawenj-dd ja gyf-

la^ra. Y pethau hyn a leferais wrth-
ych mewn damhegion : eithr y mae
yr awT j-n dj-fod pan na leferwyf
WTthych mewn darahcgion mT^-j'ach,

eithr y myncgaf i ch\vi yn eglur am
y Tad. Y dydd hwnnw y gofj'nwch
j'n fj' Enw : ac nid wyf yn dywedyd
i chwi y gweddîaf íi ar y Tad trosoch ;

canys y Tad ei hun sydd j'n eich
c:iru chwi, am i ch\\i fy ngharu i, a
chredu fy nyfod i allan oddi wrth
Dduw. jli a ddacthum allan oddi
wrtli y Tad, ac a ddaothum i'r byd

:

trachèfn, yr wyfy" gadael y byd, ac
yn mj'ned at ý Tad. Ei ddfisgyblion

a ddj'wcdasant wrtho, Wele, yr wjrt
ti yu awT yn dywedyd j'n eglur, ac
nid wyt yiì dywedyd un ddammeg.
Yn awr y g\vyddora y gwyddost bob
peth, ac nid rliaid it' ymofyn o
ueb â thi : wrth hj'n yr ydym yn
crcdu ddyfod o hönot allan oddi
wTth Dduw. Yr lesu a'u hattebodd
hwjiit, A ydych chwi yn awi' yn
crcdu? W'èle, y mae'r awr yn dy-
fod, ac yr awriion hi a ddaeth, y
gwasgeiir chwi bob un at yr eiddo,

ac y gadêwch fi j'n unig : ac nid wyf
j-n unig, oblegid y mae y Tad gyd &
hij'lì. Y pethau hyn a ddywedais
wrthych, fel y calíech tìangnefedd
ynof. Yn y byd gorthrymder a
gewch ; eitlir cj'mmerwch gjsur, mytì
a orchfygais j' byd.



DYDD lOU Y DYRCHAFAEL.
Dydd lott y Dyrchafad.

YColect.

CANIATTA, ni a attolygTN-n i ti,

Holl-alluog Dduw, mëgis ag jtm ni yn credu ddarfod i'th uni'g-

anedig Fab ein Harglwydd lesu
Grist ddyi-chafael i'r nefoedd ; fcUy
bod i ninnau â meddylfryd ein caloh
ymddyrchafael j-no, ä thrigo yn was-
tadol g)'d âg ëf, jt hwn sy'n byw
ac yn teyrnasu gyd â thi a'r'Yspnd
Glân jTi un Duw, heb orangc ua
gorphen. Amen.

ì'n U.e yr Epiítol. Act. L 1.

YTraethawd cyntaf a wnaethum,
O Theophilus, am jt holl bethau

a ddecbreuodd yr lesu eu gwTieuth-
ur a'u dysgu, hyd y dydd y derbj-n-
iwj'd ef i fynu, wedi iddo trí^y yr Ys-
pryd Glân roddi gorchymynion i'r

apostolion a etholasai. I'r rhai hef-
yd yr jTnddangosodd efe j-n fyw wedi
íddo ddioddef, trwy lawer o ar^vydd-
ion sicr, gan fod j-n weledig idàjTit

tro3 ddeugain niwmod, a dj^redj'd j'

pethau a berthj-nent i dejTnas Ddu\v.
Ac wedi jTngj-nnull gj-d â h\vjTit, efe

a orchj-mjTiodd iddynt, nad'ymad-
awent o Jërusalem, êithr disgwyl am
addewid y Tad, jr hHTi, eb efe, a
flywsoch gennj-f íi. Oblcgid loan
yn ddiau a fedjddiodd â dwfr ; on

J

chwi a fedyddir â'r Ysprj'd Glán cyn
nemmawr o ddyddiau. Gan liyniiy

wcdi eu dyfod hwy ynghýd, hwy u
ofjmasant iddo, gan 'ddywedyd, Ar-
glwydd, ai'r pryd liwh y rlíoddi
draehcfn y frenhiniaeth i Israel ? Ac
efe a ddywedodd wTthynt, Ni plier-

thyn i chwi ívj'l>od yr amscroedd,
na'r prydiau, y rhai a osododd y Tad
jm ei feddiant ei hun. Eithr ch'ni a
dderbyniwch nerth jt Yspryd Glân,
wedi y delo efe amoch ; ac a fydd-
wch dystion i mi jti Jcrusalem, ac
ja holl Judea, a Samaria, ac hyd
eithaf y ddaear. Ac wedi iddo ddj'-

wedyd y pethau hj-n, a hwynt-hwy
yn edrych, efe a ddjTchafn'yá i fynu

;

a chwmmwl a'i derbj'niod'd ef allan
o'u golwg hwj-nt. Ac fel j'r oeddynt
yn edrych j-n ddj'fal tu a'r nef, ac efe

yn myned i fj'nu, wele, dau wt a saf-

odd ger Ilaw iddynt mewn gwisg
wen ; y rhai hefj-d a ddywedasant,
Chwi viT o Galilea, paham y sefwch
yn edrj'ch tu a'r nef ? Yr Icsu hwn, yr
hwn a gjanmerwyd i fj'nu oddi wrth-
ych i'r nef, a ddaw felly j-n jt unmodd
ag V gìveláoch ef jti myned i'r nef.
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Yr Efmriyì. St. Marc sri. 14.

YR lesu a ymddangosodd i'r un
ar ddeg, a hwjnt j'n eistedd i

fwytta ; ac a ddannododd iddynt eu
hanghrediniaeth a'u calon-galëdwch,
am na chredasent j' rhai a'i gwelsent
ef wedi adgjfodi. Ac efe a ddywed-
odd wrthynt, Ewch i'r hoU fyd, a
phregethwch jT efengyl i bob cread-
ur. Y neb a grcdo, ac a fedyddier, a
fydd cadwedig ; eithr y neb ni chredo
a gondemnir. A'r arwyddion hj-n a
ganlj'nant y rhai a gredant; Yn fy
enw i y bwriant allan gythreuliaid

;

ac â thafodau ne^^'yddion y Ilefarant

;

scirph a godant ymaith ; as os j'fant

ddim marwol, ni wna iddynt ddim
niweid ; ar y cleifion y rhoddant eu
dwjlaw, a hwy a fyddant iach. Ac
felly jT Arglwj'dd, wedi Ilefaru ^Tth-
j"nt, a gymmerwyd i fj'nu i'r nef, ac
â eisted'dodd ar ddeh'eulaw Dduw.
A hwythau a aethant allan, ac a
bregethasant ym mhob man, a'r Ar-
glwydd yn cyd-weitliio, ac yn cad-
anihäu'r gair trwy arwyddion j' rhai
oedd yn canlyn.

Y Sul ar ol Dydd y Dyrchafael.

Y Coìect.

ODduw, Brenhin y goeoniant, jrr

hwn a ddyrchefaist dy un Mab
losu Grist â mawT oruchafiaeth i'th

dej'mas j'n y nefoedd ; Attolwg i ti

na âd ni yn anniddan ; cithr danfon
i ni dy Yspryd Glân i'n diddanu, a
dyrcha ni i'r un fan Ile jt aeth ein

Hiachawdwr Crist o'r blaen ; jt hwn
sydd j-n byw ac yn tej'masu gyd ä
thi a'r Yspryd Glán, yn un Duw, heb
drangc na gorphen. Amen.

Yr Ephtoì. 1 St. Petr iv. 7.

DIAYEDD pob peth a nesaodd;
am hj'nny byddwch sobr, a

gwyliadwrus i weddlau. Eithr o
rlaen pob peth bydded gennych gar-

iad helaeth tu ag at eich gilydd

:

canys cariad a guddia lîaws o bech-
odau. Byddwch letteugar y naill

i'r Ilall heb nvgnach. Pob un, meg-
is y derbjniodd rodd, cj'frennwch
â'ch gilydd, fel daionus omch-nylwr
amrj">v ras Duw. Os Ilefam a wna
neb,' llefarcd megis gciriau Duw ; os

gweini y mae neb, gwnaed megis o'r

gallu y mae Duw jm ei roddi: fel

j-ra mhob peth y gogonedder Duw
tr\vy lesu Grist ; i'r h%vn y byddo'r
gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd.
Amen.



Y SULGWYISr.

Yr Efengyl. St. loan xv. 2G. a rhan
o'r xvi. Bcnno't

PAN ddêl y Diddanydd, jt hwn a
anfonaf i cliwi oddi wrth y Tad

(sef Ysprj'd y gwirionedd, yr h\vn
sydd yn deilíiaw oddi wrth"y Tad)
efe a dystiolaetha am danaf fi. A
chwithau hefyd a dystiolaethwch, am
eich bod o'r aechrouad g)d â mi. Y
pethau hyn a ddj'wedais i ch«i, fcl

na r>vystrer chm. ' H^vy a'ch bmiant
chwi allan o'r s)-nagogau : ac y mae'r
av,T yn dyfod.y tybia pv,y bjTinag
a'ch lladdo, ei fod yn g\vneuthur
gwasanaeth i Dduw. A'r pethau hyn
a wnant i chwi, oblegid nad adna-
buant y Tad, na mj-fi. Eitlir y peth-
au hyn a ddywedàis i chni, fel pan
ddêl yr awr, y cofioch hwjTit, daar-
fod i mi ddywedyd i ch«T.

T SULGWYN.
Y Colect.

DUW, yr h^vn ar gjnw i'r amsor
yma a ddysgaist galonnau dy

ffyddlonion, gan anfon iddynt lew-
yrch dy Län Ysprj'd ; Caniattâ i

njTÜ trwy jt unrhj'w Yspryd fedd-
iannu barn gywir " ym mliob peth,

a bj'th lawonychu yn ei wnfydedig
ddiddanwch ef, trwy ryglyddau lesu
Grist cin Hiachawdwr

; jt liwu sydd
yn byw ac yn tejTnasu gj-d â "tlii,

yn undcb yr unrhyìv Ysprj'd, jti

un Duw, hob drangc na gorphen.
Amen.

Yn lle yr Epistol. Act. ii. 1.

WEDI dyfod dydd y Pentecost,
yr oeddj-nt hivj- oll jti gyttûn

yn yr un Ile. Ac yíi ddisjTamwth
y daeth swn o'r nef, megis gwnt
nerthol yn rhuthro, ac a lanwodd
yr holl d Ile jt ooddvnt jti cistedd.

Ac ymddangôsodd iûdjnt dafodau
gwahanedig, megis o dân, ac efe a
eisteddodd ar bob un o honj'ut. A
hwy oll a lanwj-d â'r Yspryà Glân,
ac a ddechreuasant lefaru à thafod-
au eraill, megis y rhoddes yr Yspryd
iddj-nt ymadrodd. Ac yr oedd yn
trigo yn Jerusalem, luddewon, gwýr
bucheddol o bob cenedl dan y nef.

Ac wedi mjTied y gair o hjTi, daeth

y llîaws ynghd,"ac a drallodwyd, o
herwydd bod pob un yn eu clj-wed
hwy jm llefaru yn ei iaith ei hun.
SjTinodd hefyd ar bawb, a rhj'feddu
a wnaethant, gan ddj-wedyd wrth eu
gilj'dd, Wele, onid Gahleaid yw y
rhai hyn oll sydd yn liefaru 2 a pha
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fodd yr ydjTn ni j"n eu clj'i^ed hwynt
bob un yn ein hiaith ëin liun jm
yr hon y'n raned ni? Parthiaid, a
Mediaid, ac Elamitiaid, a thngoUon
Mesopotamia, a Judea, a Chappado-
cia, Pontus ac Asia, Phrygia a ÌPham-
phylia, JT Aipht, a phârthau Libya,
yr hon sj' ger Uaw CjTcne, a díeithr-
iaid o Rufein^yr, luddewon a Phro-
selytiaid, Cretiaid ac Arabiaid

; yr
jdjTn ni yn eu clj-n'cd h\vynt yn
llefaru jti ein hiaiîh ni fawTÌon weith-
redoedd Duw.

I> Efengyl. St. loan xiv. 15.

YR lesu a ddjT^'edodd í^'rth ei

ddisgybUon, Ó cherwch fi, ced-
wch fy ngorclij'mj'mon. A mi a
wedd'iaf ar y Tad, ac efe a rj-dd i

chwi Ddiddanydd arall, fel jr ar-
hoso gyd â ch j-n dragj'wjddol

;

Yspryd y gnirionedd, j'r h"wn ni
ddichon y byd ei ddorbj'n, am nad
j"*v yn ei weled, nac j'n ei adnabod
ef: ond chwi a'i hadwaenoch ef; o
her^vj'dd y mae ra aros gj'd ä chwi,
ac ynoch y bydd efe. Ni's gadawaf
chwl j-n amddifaid : mi a ddeuaf
attoch chwi. Etto ennyd bach, a'r
byd ni'm givel mwy ; eithr chívj a'm
gwelwch : canys byw wjrf fi, a bjrw
fyddwch chwithau liofjd. Y dydd
hrt-nnw y gwj-byddwch fy mod i yn
fy Nhad, a chwithau ynof fi, a min-
nau j'noch chwithau. Yr h%vn sydd
ä'm gorchj'mynion i ganddo, ac yn
eu cadw hwj-nt, efe yyt'r h'.'.-n sydd
yn fy ngharu i : a'r hwn sj'dd yn fy
ngharu i, a gerir gan fy Nhad i ; a
ininnau a'i caraf ef, ac a'm hegluraf
fy hun iddo. Dj-\vedodd Judas wrtho
(nid jT Iscariot) Arglwydd, pa beth
yw'r achos jt %vj't ar fedr dy eglur-
hâu dy hun i ni, ac nid i'r byd?
Yr lesu a attcbodd ac a ddjwododd
^ATtho, Os câr neb fi, efe a geidw fy
ngair ; a'm Tad a'i càr yntau, a nyrii

a ddeuwn atto, ac a wnawn ein trigfa

gyd âg ef. Yr h«'n nid j'w yn fy
ngharu i, nid yw j-n cadw fy ngeir-
iau : a'r gair jt j'dych j'n ei gljn^ed,

nid eiddof fi yäyyi ; ond eiddo y Tad
a'm hanfonodd i. Y pethau hj-n a
ddywedais wrtliych, a mi yn aros
gj'd â chwi. Eithr y Diddanydd, jt
Ÿspryd Glân, jt hwn a enfj'n j' 'Tad
yn fy enw i, efe a ddysg i chwi yr
hoU bethau, ac a ddwg ar gof i chwi
\T hoU bothau a ddj'wedais i chìvi.

Vr wj'f yn gadael i chwi dangnef-
edd ; fj' nhangnefedd yr ydwyt yn ei



DYDD LLUN A DYDD MAWRTH SULGWYN.
roddi i chwi ; lüd fel y mae y bvd yn
rhoddi, yr wyf ti j-n'rhoddi i'chi.
îía thralloder eich calon, ac nac ofn-
ed. Clywsoch fel y dywedais wTth-
ych, Yr wj-f yn mynôd jTnaith, ac
mi a ddenaf attoch. Pe carech ti,

chTíi a lawenhá'.ch. am i mi dd\"ned-
yd, Yr vryf j-n myned at y Tad : ca-
nys y mae íj- >'hâd ya íy nâ mj-fi.

Ac vr awrlion y dj'wedais i chwi cvn
ei ddyfod, fel 'pan ddêl, y credoch.
>'id jTnddiddanaf â chni uemmawr
bellach : canys tj-wysog y byd hwn
sydd jTj dyfod, ac níd oes iddo ddim
jTiof ÍL Ond lel y gwypo'r byd fy
mod 1 jTi caru y Täd, ac megis y gor-
chymynodd y Tad i mi, felly yr wyf
jTi gwneuthur.

Dljdd Llun Sulgìcí/n.

y Colect.

DUW, yr hwn ar gyfenw i'r amser
yma a ddysgaist galonnau dy

fîj-ddlonion, gan aufon iddvnt lew-
jTch dy Lân Y'sprj-d; Câniatia i

njTii trwy JT unrhyvv Ysprj'd fedd-
iannu bani gjTíir jTn mh'ob pcth,
a bj"th lawenychu yn ei wS-nfydedig
ddiddanwch èf, trwj- rvglyddau lesu
Grist ein Hiachav.dv.T

; jt hwn sydd
j-n byw ac jn tejTnasu cjd â "thi,

jTi undeb yr tmrhj^y "isprj-d, jti

un Duw, heb drangc na gorphen.
Amen.

Yn lle yr Epistol. Act x. 34.

PETB a agorodd ei enau, ac a
ddywedodd, Yr wj'f j-n deall

mewu gwirionedd, nad yd'vw Duw
dderbj-niwr wj-neb ; ond j-m mhob
cenedl, y neb sydd yn ei öfui ef, ac
yn g^ve;thrcdu "cyíiawiider, sj- gvm-
meradwy ganddo ef. Y gair jt hmi
a anfonodd Duw i blant Israel, gan
bregothu tangnefedd trwj- lesu Grist

:

(cfe j-w Arel%vydd pawb oll :) chwy-
ch\\i a wyddoch y gair a fu yn hòll
Judca, gan ddecbreu o Galilea, wedi
ybcdj-ddabrcgethoddloan: ymodd
yr cnneiniodd Duw Icsu o X.'izareth
à'r Ysprjd Glàn, ac ä ncrth ; jt hwn
a gerddodd o amgylch, gan \vneutb-
ur daioni, ac iachâu pawb a'r oedd
wedi eu gorthrjTnmu gan ddiafol

:

oblOLÌd jT otdd Duw gjd äg ef. A
ninnau jdjTn dj-stion o'r pethau oll

a wiiaeîh efe, yngwiad jt iuddewon,
ac yn Jerusalêm

; yr hwn a laddas-
ant, ac a groeshocliasant ar bren :

hwn a gj-fododd Duw y trjdj-dd
dydd, ac a'i rhoddes ef i'w wneuth-

ur ya amlwg ; nid i'r bobl oll, eithr
i'r tysíion etholedig o'r blaen gan
Dduw ; sef i ni, y rhai a fwjrttasom
ac a j-fasom gyd âg ef wedi ei ad-
gyfodi ef o feirw. Ac efe a orchym-
nodd i ni bregethu i'r bobl, a thyst-
lolaethu mai efe yw'r hwn a ordein-
iwj'd gan Dduw jn Famwr bjrw a
meirw. I hwTi y'mae'r holl broph-
wydi j-n dv.-yn tystiolaeth, y derbvn
pawb a gredo ynddo ef, faddeuànt
pcchodau, trwy'ei Enw ef. A Phetr
etîo yn Uefaru 'r geiriau h\Ti, syrth-
iodd jT Yspi-j-d Glân ar bab a oedd
jTi cljwed y gair. A'r rhai o'r en-
waediad a ocddjTit jn credu, cvn-
nifer ag a ddaethent gyd â Phetr, a
synnasant, am djT\'aUt dawn yr Ys-
prj-d Glân ar y Cenhedloedd "hefyd.
Canys >t oeddjTit yn eu clywed hwy
jTi Uefaru ä thafodau, ac vn mawr-
ygu Duw. Yna vr attebodd Petr, A
aU neb luddias dwfr, fel na fedydd-
icr y rhai hj-n, y rhai a dderbjm-
iasant yr Yspryd Glân fel ninnau ?
Ac efe a orchjTnjTiodd eu bedyddio
hwynt jTi Enw jt Arglwydd. Yna
y deisynasant amo aros dros ennyd
o ddyddiau.

Yr E.hngyl. St. loan iü. 16.

FELLY y carodd Duw y byd, fel

y rhoddodd efe ci unig-anedig
Fab, fel na choUer pwj- bynnag a
gredo j-uddo ef, ond cafiael o hono
fj-wj-d tragywyddol. Oblegid ni ddan-
fonodd Duw ei Fab i'r byd i ddamn-
io'r byd, ond fel yr achubid y byd
tniyddo ef. Yr hwn sydd yn credu
j-nddo ef, ni ddemnir : eithr jt hwn
nid yw yn credu, a ddamniwyd eis-

oes ; o herwj-dd na chredodd y'n Enw
unig-anedig Fab Duw. A hon j-w'r
ddamnedigaeth ; ddyfod goleuni j'r

byd, a charu o ddynion y tj-\vj-Uwch
ya fwy nâ'r goleuni ; canys yr oedd
eu gweithredoedd hwy vn ddrwg. O
herwydd pob un a'rsy'dd yn gwneuth-
ur dnvg, sydd yn casâu y goleimi, ac
nid yw j-n dj-föd i'r goleuni, fel uad
argjoedder ei weithredoedd ef. Ond
jT h\\Ti sj-dd yn gwneuthur g^\irion-
cdd, sydd j-n dj-fod i'r goleuni, fel yr
eçlurhâer ei weithredoedd e^ míú j-n

î»uw y gwTiaed hwj-nt.

Dydd Maierth Sulgwyn.

Y Colect.

DTTW, yr hwn ar gyfenw i'r amser
ynia a ddjsgaist galonnau dy

ffyddlonion, gau anfon iddynt lcw-
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yrch dy Lân Yspryd ; Caniattâ i

nj-nj trwy yr unrhjTY Ýspryd fedd-

iannu barn gj'wir ym mhob pcth,

a byth lawcnychu ya ei winifj-aedig

ddi'ddanwch cf, tr«^- ryglyddau lesu
Grist ein Hiacliawdwr ; yr hwn sydd
yn byw ac yn teymasu gyd ä thi,

}Ti uudeb yr unVh}-w \spr}'d, }ti

ùn Duw, lieb dmngc na gôrphen.
Amcn.

Vn Ue yr Epistol. Act. tül 14.

PAN glybu 'r apostolion ja Jcru-
salem, dderb}-n o Samaria air

Duw, hwj' a anfonasant att}Tit Pctr
ac loan. Y rhai, wedi eu dyfod i

waered, a weddîasant drost}-ìit, ar

iddynt dderbj-n yr Yspryd Glân.
(Canys etto nid oedd efe wedi s}Tth-

io ar neb o honynt : ond yr oeddynt
yn unig wedi eu bedyddio yn cnw }-r

Ajghv)dd lesu.) Yha hwy a ddod-
asant eu dwylaw amynt, a hwy a
ddcrbyniasant jt Ysprj-d Glân.

1> Efengyl. St loan x. 1.

YN wir, jTi wir, meddaf i chHi, Yr
hwn nid y>i ya m}Tied i me\vu

trwy'r drws i gorlan y defaid, eithr

sydd yn dringo ffordd aiall, llcidr ac
yspeiliwr }"w. Ond }t hwn sydd }ti

mjTied i mewn tr\íT'r dnvs, bugail

y dcfaid yd}"w. I h\vn y mae y drys-

or ^Ti agoryd, ac y mae y defaid }ti

g\vfando ar ei lais ef ; ac y mae efe

ÎTi galw ei ddcfaìd ei hun erbyn eu
icnw, ac yn cu harwain hwy aUan.
Ac wedi iddo }Tru allan ei ddcfaid
ei hun, y mae eîe jti m}Tied o'u blaen
hwy: a'r defaid sydd j-n ei ganlyn
ef; oblegid y maent yn adnabod ei

lais ef. Önd y dîeithr "ni's cimljTiant,

eithr ffoant oddi wrtho : oblegid nad
adwaenant lais dîeithriaid. Y ddam-
mcg hon a ddjT^edodd jt Icsu wrth-
ynt : ond hwj- ni wjbuant pa beth-

au j-doedd y rliai yr oedd cfe yn eu
Uefân; wTthynt. Ám hynny }t lesu

a ddywcdodd wTth}Tit drachefn, Yn
wir, ÿn wir, meddaf i chwi, Mj-fi yvi

dnvs y defaid. Cynnifer oU ag a
ddacthant o'm blaen i, Uadron ac
jrspeihvjT ynt ; eithr ni wTandawodd
y defaid amynt. Mj-ti yw y drws :

os â nob i m"ovni tnvof ti, efe a fydd
cadwedig ; ac efe a â i mewn ac
allan, ac a gaiff burfa. Xid j'w Ileidr

yn dyfod ond i ladratta, ac i ladd,

ac i ddistrywio : myfì a ddacthum
fel y caent fywjd, ac y caent ef jti

helaethach.
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Sul y Drindod.

Y Colect.

HO L L - alluog a thragj-wjddol
Dduw, }T hwn a roddaist i ni

dy weision râs, gan gj-fi'esu ac addef
y wir ffydd. i adnabod gogoniant y
àragj-wj-ddol Drindod, ac }ti ncrth

y DNvyfoI FawTcdd i addoli'r Undod

;

Nyni a attolygwTi i ti cin cadw }ti

ddîj'sgog }Ti y ffydd hon, ac b}-th ein

hamddiJBj'n oddi wTtli bob gwrth-
wjTieb, JT h\vn \vyt yn hyw ac yn
teyrnasu yn un Duw,"bj-th heb ddi-
wedd. Amcn.

Vn lle yr Epi.^tol. Dat. iv. 1.

AR ol y pcthau hyn yr edrychais

;

ac w"ele, ddrws wcdi ci "agorj-d

jTi y nef : a'r Ilais cjiitaf a glywais,

oedd fel Ilais udgorn yn ymddiddan
â mi : gan ddj-wedy<í, Dring i f}Tiu

yma, a mì a ddaugosaf i ti )• pethau
sy raid eu bod ar ol lijn. "Ac yn y
man jt oeddwn jn jr ysprj'd : ac
wele, jT ocdd çorsedd-faihgc wcdi ei

gosod }Ti y nef; ac un yn eistcdd ar
yr orsëdd-faingc. A'r hwn ocdd }Ti

eistedd, oedd j'n debyg jt olwg ariio

i faen jajpis, a s.ardiii : ac yr oedd
eiif}'s o amgj'Ich jt orsedd-taingc, yn
debyg jT olwg arao i sniaragdus. Ac
ynghjfch yr orsedd - faingc yr oedd
pedair gorsedd-faingc ar hugain : ac
ar y gorsedd-feingciau y gwelais bed-
war henuriad ar hugain yn eistedd,

wedi eu gwisgo mewn ditlad gwj'n-
ion ; ac }T oedd gandd}Tit ar cu pen-
n.'iu goronau aur. Ac yr oedd yn
dyfod allan o'r orsedd-iiiingc, feÌlL

a tharanau, a Ueisiau. Ac }t oeda
saith o lampau tân jti llosgi ger bron
j'r orsedd-faingc, y rhai yw saith Ys-
pryd Duw. Ac o fiaen }T orsedd-
faingc yr ydoodd mór o wj'dr, j'n de-
byg i grystal : ac }'ugliannì yr orsedd-
fâingc, âc ynghylch }T orsedd-faingc,

yr oedd pcdwar anifail }"n Ilawn o
lygaid o'r tu blaen, ac o'r tu ol. A'r
rinifail c^-ntaf oedd debyg i lcw, a'r

ail anifail yii debyg i lo, a'r trydvdd
anifail oedd ganddo wjneb fel djTi,

a'r pcdwerj'dd anifail oedd debyg i

er)T yn ehedeg. A'r pedwar anifaU
oedd ganddj'nt, bob un o honj'nt,

chwech o adcn>'dd o'u hr.mgjlcli", ac
yr oeddynt oddi fewn j'n llaTi llyg-

aid : ac nid oeddynt yn gorphwj's
ddydd a nos, gan "ddy^^edyd, Sanct,
sanct, sanct, Arglwydd Dduw Holl-
alluog, yr hwn oedd, a'r hwn sydd.
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a'r hwn sydd i ddyfod. A phan fyddo
>T anifeiliaid yn rhoddi gogoniant, ac
anrhydedd, a dîolch, i'r hwn oedd
j'n eistedd ar yr orsedd - faingc, jt
hwn sydd jti byw jti oes oesoedd, y
mae y pedwar henuriad ar hugain
j-n syrthio ger bron jt hwn oedd jti

eistedd ar yr orsedd - faiugc, ac jti

addoli yr hwn sydd yn byw yn oes

ceaoedd, ac jti bwrw eu coronau ger
bron yr orsedd-faingc, gan ddjTved-
yd, Teilwng wyt, O Arglwj-dd, i dder-
byn gogoniant, ac aiu'hydedd, a gallu

:

canys ti a greaist bob peth, ac o her-

wydd dy ewj-llys di y maent, ac y
crewyd hwynt.

Yr Efengyl. St. loan iii. 1.

YB oedd dyn o'r Phariseaid, a'i

enw Nicodemus, pennaeth yr
luddewon. Hwn a ddaeth at jt le-

su Hw nos, ac a ddyívedodd \vrtho,

Rabbi, nyni a wj-ddom mai dysg-
awdwT ydwj't ti wedi dyfod oddi wi'th

Dduw : canj's ni allai neb wneuthur
y gwrthiau hyn jt wyt ti yn eu
gwneutliur, oni bai fod Duw gj'd âg
ef. lesu a attebodd ac a ddywedodd
wrtho, Yn wir, yn wir, meddaf i ti,

Oddi citlir geni dyn drachefn, ui
ddichon efe wclod teyrnas Dduw.
Nicodemus a ddj'wedodd wi'tho, Pa
fodd y dichon dj'n ei eni, ac efe j-n

hen ? a ddichon efe fj'ned i groth ei

fara eilwaith, a'i eni î lesu a atteb-

odd ac a ddj'wedodd, Yn wir, yn wir,

meddaf i ti, Oddi eithr geni dyn o
ddwfy, ac o'r Yspryd, ni ddichon efe

fyned i mewn i deyrnas Dduw. Yr
hyn a aned o'r cnawd, sy gnawd ; a'r

hyn a aned o'r Yspryd, sydd yspryd.
Na ryfedda ddj'wedyd o honof ti

WTthj't, Y mae yn rhaid eich gcni
chwi drachefn. Y mae'r gwýnt j'n

chwythu Ue j' mjnno ; a thi a glywi
ei swn ef, ond ni wyddost o ba le y
mae yn dyfod, nac i ba le y mae j'n

myned : fèlly mae pob un a'r a aned
o'r Yspryd. Nicodemus a attebodd
ac a ddywedodd wrtho, Pa fodd y
dichon j' pethau hyn fod î lesu a
attebodd ac a ddywedodd wrtho, A
wjrt ti yn ddysgawdwr yn Israel, ac
ni wj'ddost y pethau hj'nî Yn wir,

yn wir, meddaf i ti, mai yr hyn a
wyddom jt j'dym yn ei lefaru, a'r

hj'n a welsom jt ydj'ra yn ei dj'stiol-

aethu ; a'n tjstiolaeth ni nid ydj'ch

j-n ei derbyn. Os dywedais i chwi
bethau daearol, a chwithau nid yd-
ych yn credu ; pa fodd, os dj-wedaf
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i ch bethau nefol, y credwch ? Ac
ni esgynodd neb i'r nef, oddi eithr yr
hwn a ddisgjTiodd o'r nef ; sef Mab
y dj-n, jT hwn sydd yn y nef. Ac
megis y dyrchafodd Moses y sarph
jTi y diffaethwch, felly y mae yn
rhaid djTchafu Mab y dyn; fel na
choUer pwj' bj-nnag a gredo ynddo
ef, ond caffael o hono fywyd tragy-
wyddol.

1' Sul cyntaf gwedi'r Dríndod.

Y Colect.

ODduw, yr hwn wj-t nerth pawb
oU a'r y sy'n ymddiried j'not

;

Yn drugarog derbyn ein gweddîau

;

a chan na aUwn o ran gwendid ein
marwol anian wneuthur dim da
liebot ti, caniattâ i ni gymmorth dy
ras ; fel y bo i ni, gan gadw dy or-

chj'mj'nion, rj-ngu bodd i ti ar ewyU-
ys a gweithred, trwy lesu Grist ein

Harglwydd. Amen.
Yr Epistol. 1 St. loan iv. 7.

ANWYLYD, carwn ein güydd:
oblegid cariad, o Dduw y mae

:

a phob un a'r sydd jm caru, o Dduw
y ganwj'd ef, ac y mae efe yn adna-
bod Duw. Yr hwn nid yw yn caru,

nid adnabu Dduw; oblegid Duw,
cariad j'w. Yn hyn jr eglunvj'd car-

iad Duw tu ag attom ni, oblegid dan-
fon o Dduw ei unig-anedig Fab i'r

byd, fel y bj'ddem fj'w trwjddo ef.

Yn hjTa y mae cariad ; nid am i ni

garu Duw, ond am iddo ef ein caru
ni, ac anfon ei Fab i fod yn iawn
dros ein pechodau. Anwj-lyd, os feUy

y carodd Duw ni, ninnau hefj'd a
ddylem garu ein ^ydd. Ni welodd
neí) Dduw erioed. Ós carwn ni ein

gilydd, y mae Duw yn trigo ynora,

ac y mae ei gariad ef yn berffaith

ynom. Wrtli hj'n y gwyddom ein

bod jTi trigo j'nddo ef, ac yntau jm-
om ninnau, ara ddarfod iddo roddi

i ni o'i Yspryd. A mnn.au a welsora,

ac ydj-m j'n tystiolaethu, ddarfod i'r

Tad ddanfon y Mab i fod j'n lach-
awdwr i'r bj'd. Pwybjninag a gjrff'-

eso fod lesu jti Fab Duw, y mae
Duw yn aros ynddo e^ ac yntau
yn Nuw. A nyni a adnabuom ac
a gredasom y cariad sy gan Dduw
tu ag attom ni. Duw, cariad yw

;

a'r hwn sydd yn aros mewn canad,
sydd yn aros j'n Nuw, a Duw j-nddo
yntau. Yn hyn y perffeithiwj'd ein

cariad ni, fel j' caffom hyder ddydd
y farn : oblegid megis ag y mae efOj
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yr ydjin ninnan hefyd yn y byd
hwn. ' Nid oes ofn mewn' cariad ;

eithr y mae perffiaith gariad yn bwrw
allan oín : oblegid y mae i ofn boen-
edìgaeth : a'r hwn sydd yn ofni, ni

pherffeitliiwyd mewn'cariad. Yr yd-
ym ni yn eí garu eí, am iddo ef yn
gyntaf "ein caru nL Os d)"wed neb,

Yr vryf )-n caru Duw, ac ëfe ya cas-

àu ei fräwd, celwyddog yw : canys
VT hwn nid yw yn caru ei frawd yr
hwn a welodd, 'pa fodd y gaU efe

garu Duw, jt hwn ni's gwelodd ?

A'r gorchj-mn hwn sy gennym oddi
wrtho ef ; Bod i'r hwn sydd yn caru
Duw, garu ei ftawd hefy'd.

Yr Efcnrjyl. St Luc xvi 19.

YR oedd rhyw wr goludog, ac a
wisgid â phorphor a llîain main,

ac yr oedd yn cymmeryd byd da yn
helaethwjch beunydd. Yr oedd hef-

yd rj-w gardottyn, a'i enw Lazarus,
yr hwn a fwrid wrth ei borth ef yn
gomwydlyd, ac yn chwennychu câel

ei borthi â'r brision a syrthiai oddi
ar fwrdd y gwr cyfoethog ; ond y cwn
a ddaethant, ac a Ij-fasant ei gorn-
wydydd ef. A bu, i'r cardottj-n farw,

a't ddwjTi gan yr angjlion i fj-nwcs

Abraham : a'r "goludòg hefj-d" a fu

farw, ac a gladd^Tj-d. Ac jti ufì'em

efe a gododd ei oiwg. ac efe me^rn
poenau ; ac a ganfu Abraham o liir-

bell, a Lazanis jn ei fjTiwes. Ac efe

a lefodd, ac a'ddjT\edodd, O dad
Abraham, trugarhà wrthj-f, a danfou
Lazarus i droclii pen ei fys mewn
dwfr, ac i oeri fy nhafod ; canj-s fe

a'm pocuir ya \ fflam hon. Ac A-
braham a ddywedodd, Ha fab, coffa

i tj dderbyn dy wjTifyd jti dj' fj'wyd,

ac felly L'azarvis ei adfyd ; ac yii âwr
j- diddenir ef, ac y poenir ditbau.
Ac heb law hj-n 'oU, rhj-ngom ni

a chwithau y sicrha^vj'd agendor
mawr; fel na allo y rhái a fj-nnent,

dramwy oddi j"ma attoch chi ; na'r
rhai oddi jua, dramwy attom nL
Ac efe a ddywedodd, Yr wj-f j-n

attolwg i ti gan hynny, O dâd,
ddanfon o honot ef i d fy nhad:
canys y mae i mi bump o frôdjT ; fel

y tystiolaetho iddynt hyvy, rhag dj--

fod o honynt hwjìhau hefyd i'r Ue
poenush\vii. Abrâham a ddjT\edodd
wTtho, Y mae ganddynt Moses a'r

prophwydi ;
gT^Tandäwant araynt

nwj'. Yntau a ddywc-dodd, Nag ê,

y tad Abraliam ; eíthr os â im oddi
wrth y meinv attj-nt, ìmy a edifar-

hânt. Yna Abraham a ddywedodd
wrtho, Oni wrandawant ar Moses a'r

prophwydi, ni chredant chwaith pe
codai un oddi wrth y meirw.

Yr ail Sul gwdi'r Drindod.

Y CnUct.

OArglwydd, yr hwn ni pheUi byth
gj-nno'rth\vjo a Uywodraethu y

rhai JT ydwjt j-n eu meithrin jn dy
ddlljs ofh a'th gariad ; Cadw m, ny-
ni a'attolyg\vn i ti, dan dy ddarbodus
nodded, a phar i ni vn ddibaid ofni a
charu dy Enw bendigedig, trwy lesu
Grist eiri Harglwj-dd. Amen.

Yr Epìstol. Ì St. loan üt 13.

"VrA ryfeddwch, fy mrodyr, os yw'r
l^ byd yn eich casilu chwi Nyni
a wyddom ddarfod ein sjrinmud ni o
farwolaeth i fywyd, oblegid ein bod
j-n caru 'r brodyr. Yr hwn nid yw
j-n cam ei frawd, y mae yn aros j-m
marwolaeth. Pob un a'r sydd yn cas-

âu ei frawd, Ueiddiad dj-n yw : a chwi
a wjddoch nad oes i un Ueiddiad dyn
fj-wd trag)-wvddoI j-n aros ynddo.
Ÿn"hj-n jt' adnabuo'm gariaá Duw,
oblegi'd dödi o hono ef ei einioes dros-

om ni ; a ninuau a ddylem ddodi ein

heinioes dros j- brodjT. £ithr jt hwn
sy ganJdo dd'à'r byd hwn, ac a welo
ei frawd mewn eisiau, ac a gauo ei

dosturi oddi \vrtho ; pa fodd y mae
cariad Duw jn aros ynddo ef? Fy
mhlant bychain, na cUarwn ar air,

nac ar dafod yn unig ; eithr mewn
gweithred a gwírionedd. Ac wrth hvn
y grv%Tddom ein bod o'r gwirionedd,
ac j- Eicrhawn ein calonnau ger ei

frori ef. Oblegid os ein calon a'n con-
demnia, mwj- yw Duw nâ'n calon

;

ac efe a -jt böb peth. Anwylyd, os

ein calon ni'n condemnia, y mae gen-
nj-m hyder ar Dduw. A pha beth
bynnag" a ofj-nom, jt ydym yn ei

dderbj-n ganddo ef ; oblegid ein bod
yn cadw ei orcbymynion ef, ac yn
gwneuthur y pethau sydd yn rhyngu
bodd yn ei olwg et A hwn j-w ei

orchymyn ef; Gredu o honom yn
enw 'ei Fab ef lesu Grist, a chara êin

gilydd, megis y rhoes cfe orchymyn i

ni A'r hwn sj-dd j-n cadw ei orchym-
ynion ef, sydd j-n trigo ynddo e^ ac
j-ntau ynddo ynüiu : ac wrth hyn y
gwyddom ei fod ef j-n aros j-nom, sef

o'r"Yspryd a roddes efe i ni."

Yr E/cng;/l St Luc xiv. 16.

RH YW wT a waaeth swpper
mawr, ac a walioddodd lawer

:



Y TRYDYDD, Y PEDWERYDD,
ac a ddanfonodd ei was bn-d s^rpper,

i ddywedyd wrth y rhai a wahodd-
asid,'Deuwch ; canys weithian y mae
pob peth yn barod. A hwy oll a
ddechreuasant yn uiifryd yraesgus-

odi. y cyntaf ä ddywêdodd wTtho,

Mi a brynais dyddn, ac y mae yn
rhaid i ini fyned a'i weled : attolwg i

t^ c\-ramer fi yn e^usodol. Ac arall

a ddywedodd, 3Mi a brynais bùm iau
ychen, ac jT ydwyf yn myncd i'w

profi hwynt : attolwg i tì, cj-mmer fì

jTi esgusodol. Ac arall a ddywed-
odd, Mi a brîodais ^\Taig; ac am
hynny ni's gallaf fi ddj-fod. A'r gwas
hwnnw, pan ddaeth adref, a fjneg-

odd y pethau h}Ti i'w arglj-dd.
Yna gwr y t, wedi digio, a ddywed-
odd wTth ei was, Dos alian ar frys i

heolydd ac ystiýdoedd y ddinas, a
dwg i mewn jTna y tlodion, a'r anaf-
us, a'r cloffio'n, a'r deillion. A'r g^Tas

a ddywedodd, Argl\vj-dd, gwnaeth-
pwyd fel y gorcliymynaist ; ac etto

y mae lle. A'r Arglwydd a dd}-wed-
odd wrth y gwas, Dos allan i'r prif-

fiÿrdd a'r caeau, a ch}TnmeU hwynt
1 ddyfod i mewn, fel y Uanwcr fy

nh." Canys yr yryf yn d}Tvedyd "i

chwi, na chaifi yr un o'r gw-yr h}Tiny
a waboddwyd, brofi o'm swpper i.

¥ trydydd Sul pwedi'r Drindod.

Y Colect.

OArglwydd, ni a attolyg\vn i ti yn
drugarog ein gwrando ; a megis

y rhoddaist i ni fcddylfrjd calon i

weddîo, caniattâ, trwy "dy fawr nerth,

i ni gael ein haraddifîyna'n diddanu
ym mhob perygl ac adfyd, tr\vy lesu
Grist ein Harglwydd. Amen.

Yr Epistoí. 1 St. Petr v. 5.

BYDDWCH bawb yn ostyngedig
i'ch gilydd, ac ymdrwsiwch oddi

fewn ä gostyngeiddrw}-dd : oblegid y
mae Duw yn gwrthwÿnebu y beilch-

ion, ac yn rboddi gras i'r rhaigostyng-
edig. Ÿmddarostyngwch gan h}-nny
dan aUuog law Duw, fel y'ch dÿrch-
afo mewn amser cyfaddas : gan fwrw
eich hoU ofal amo ef ; canys y mae
efe yn gofalu drosoch chwi. Bydd-
wch Bobr, gwj-liwch : oblegid y mae
eich gwrthwynebwr diafol, megis Uew
rhuadwy, yn rhodio oddi amgylch,
gan geisio y neb a allo ei lyngcu. Yr
hwn gwrthwynebwch ya gadam jtí

y fiydd
; gan wybod fod yu cyfiawni

yr ûn bUnderau yn eicli bròd}T, y

rhai sydd yn y byd. A Duw pob
gras, jT hí^Ti a'ch galwodd chwi i'w

drag}'wyddol ogoniant trwy Grist
lesu, wêdi i chwi ddîoddef chydig,
a'ch perfteithio chwi, a'ch cadarrihao,
a'ch crjfbao, a'ch sefydlo. Iddo ef

y byddô y gogoniant a'r gaUu, yn oes
ôesöedd. Amen.

Yr Efingtjl. St. Lnc xv. 1.

AC yr oedd yr hoU bublicanod a'r

- pechaduriaid yn nesâu atto ef, i

wTando amo. A'r Phariseaid a'r

ystrrifenyddion a rwgnachasant, gan
ddywedyd, Y mae hwn j-n derbyn
pechaduriaid, ac yn b->ntta gj'd ä
hwjnt. Ac cfe a adroddodd wrth-
ynt y ddammeg hon, gan ddywed-
yd, Pa ddjTi o honoch a chanddo
gant o ddefaid, ac os cyU xm o hon-
j-nt, nid j-w jti gadacl yr amj-n un
pum ugain jti jt aniaîwch, ac yn
myned ar ol yr hon a goUwyd, hd
oni's caflfo efe hi? Ac wedi iddo ei

chael, efe a'i dd hi ar ei ysgívj-dd-

au ei hun, jti lîawen. A phan ddêl
adref, efe a eUw jTighd ei gyfeillion

a'i gymmydogion, gan ddj'wedyd
WTthjTit, Llawenhêwch gyd â mi;
canys cefais fy nafad a goîlasid. Yr
wj'f yn djrweàyd i chwi, mai felly y
bÿdd Uawenyàd vti y nef am un
pechadur a edifafhao, mwy nag am
onid un pum ugain o rai cyíiawTi, y
rhai nid rhaid iddjTit wrth edifeir-

wch. Neu pa wraig, a chanddi ddeg
dryU o arian, os cyli hi un dryll, ni

oleu gan\vj-ll, ac ysgubo'r tý, a cheisio

yn ddyfal, hjd oni's cafîb ef? Ac
wedi iddi ei gael, hi a eilw jTighd ei

chyfeUlesau a'i chjTnmydogesau, gan
ddjrwedyd, Cyd-lawenhêwch à mi;
canys cefais y drj'U a goUaswn.
Felìy meddaf i chivî, Y mae llaweD-

ydd yngj-dd angyUon Duw, am un
pechadur a edifarhao.

Tpedwerydd Sul fficedi'r Drindod.

Y Coìect.

ODduw, noddwr pawb oll y sydd
yn ymddiried jTiot, heb ba un

nid oes dim nerthog, na dim sanct-

aidd ; Ychwanega ac amlhä amom
dy dmgaredd, fel y gallom (a thi

jTi Llywiawdwr ac yn D}Tvysog i

ni) di-eiddio trwy bethau tymhorol,
modd na choUom jn y diwedd y
pethau tragywj-ddoL Caniattâ hyn,
nefol Dad, ermwyn lesu Grist ein

Harglwj-dd. Amcn.



A'R PUMMED SUL GWEDI'R DRINDOD.
I> Ep!stoì. Rhuf. \m. 18.

^TR ydwyf yn cyfrif nad yvr dîodd-
eSadaü \t amser prese'nnol hwn,

yn haeddu eu cyffelybu i'r gogoniant
a ddatguddir i nL Canys ainddfryd
y creadur sydd jti disg^^yl aiii ddât-
guddìad uitibion Duw. Canys y
creadur sy wedi ei ddarostwng i ofer-

edd, nid o'i fodd, cithr oblegid jt
bwn a'i darostyngodd dan obaith

:

oblêgid y rhyddhêir y creadur >Titau
hefyd o gaéthiwed llyCTedigacth, i

r>ddid gogoniant plant JJuw. Canys
m a %v}-ddom fod pob creadur n
cyd-ocheneidio, ac yn cyd-ofidio hyd
y prjd ììvn : ac nîd yii unig y cre-
adur, oud ninnau hefyd, y rhai sy
gcimyni íiacn-ffirwyth yr Yspryd, yr
ydym ninnau ein hunain hefyd jti

ochencidio jTioni ein hunain, gan
ddi;jv,-yl y mabwj-siad, sef pryned-
igaeth eiu corph.

Yr Efmgyl. St. Luc \-\. 36.

BYDDWCH go.n hjiiny drugar-
ogion, megis ag y mae eich 'Tad

jm drugarog. Ac na fomwch, ac
ni'ch bemir : na chondemniwch, ac
ni'ch condemnir: maddeuwch, a
maddeuir i chmthau : rhoddwch, a
rhoddir i chwi : mesur da, dwj'sedig,

ac wedi ei ysgwyd, ac yn injTîed
trosodd, a rôddant yn eich mynwes.
Canys â'r un mesur ag y mesuroch,
y mesurir i cliwi drachefÌL Ac efe a
ddywedodd ddammeg wrthynt ; A
ddichon y dall dj'wyso'r dall? oni
syrthjant ill dau yn ÿ clawdd ? Nid
yWr disgybl uwch 'law ei athraw:
eithr pob un perfîaith, a fydd fel ei

athraw. A phaham jt wjt ti yn ed-
rych ar y brycheujTi sydd yn llygad
dy frawd, ac nad ÿd«-j't jni ystried
y trawst sydd jn 'dy lyrad dy hun ?

Neu pa fodd y gelii 'dj ddj-wedyd
wrth dj' frawd, Fy mrawd, gâd i mi
dynnu allan y brycheujTi sydd yn
dy lygad, a 'thittìau heb eled' y
trâwst sydd jti dy lygad dy htm ? O
ragrithiwr, bwrw allan y trawst o'th
lygad dy hun yn gjTitâf, ac yna y
gweli yn eglur dynnu allan y brych-
euyn sydd jti llj'gad dy fraw'd.

Tpummed Sul gwedi'r Drindod.

Y Colect.

/^ANIATTA, Arglwydd, nj a attol-
yy ygwn i ti, fod i chl y byd hwn,
trwT dy reolaetli di, gael ei drefnu

67

mor dangnefcddol, fe! y gallo dy Eg-
Iwys di dy wasanaclha" jti llawen
jTn mhob" duwiol heddch, trwy
îesu Grist ein Harglwydd- Amcn.

Yr Epistol. 1 St. Petr iii. S.

BYDDWCH oU yn unfryd, yn
cj-d-oddef â'ch gîlydd ;

jti caru
fel brodjT, yn drugarogion, yii fwyn-
aidd : nid yn taln dn?g am ddrwg,
neu sen am sen ; eithr, yngwrthwy-
neb, yn benoithio ; gan ybod mai i

hj-n y'ch galwyd, fel yr etifeddoch
fendith. Canys y neb a ewj-Ilysio

hoffi bywyd, â gweled tìyddiau'da,
attalied e'i dafod oddi wi^h ddrwg,
a'i wefusau rhag adrodd twylL Goch-
eled y drwg, a gwTiaed y da ; ceisicd

heddwch, a dilyned ef. "Canj-s y mae
llygaid jT Arg'lwydd ar y i-hâi cyf-

Liwn, al glustiau ef tu ag at eu
gweddi hwj-nt : eithr y mae wyneb
JT Arglwydd yn erbj-n y rhai 'sy'n

gwneuthur drwg. A phwy ä'ch
drj'ga chwi, os byddwch yn (ülyn yr
hyn sy dda? Eithr o bydd i chwi
hcTyd ddîoddef o herwydd cyíìawn-
der, dedwydd ydych : ond nâc ofn-
wch rhag eu hofn hwynt, ac- na'ch
cynliyrfer; eithr Bancteiddiwch yr
Àrglwj-dd Dduw yn cich caloimau.

Yr Efcngyh St. Luc v. 1.

BU hefjd, a'r bobl yn pwyso atto i

wrarido gair Duw, vt "oedd yn-
tau yn sefyU yn ymyi líyn Gennes-
aret. Ac efe a welai ddwy long yn
sefyU wrth y Uyn ; a'r pysgodwyr a
aethent allan o honjTit, ac oeddjmt
yn golchi eu rhwydau. Ac efè a
aeth i mewn i un o'r Uongau, jrr hon
oedd eiddo Shnon, ac a ddjTnunodd
amo wthio ychydjg oddi wrth y tir.

Ac efe a eisîeddodd, ac a ddysgodd
y bobloedd aUan o'r llong. A phan
beidiodd â Uefaru, efe a ddywedodd
wrth Simon, Gwthia i'r dwfn, a bwr-
iwch eich rhwydau am helfa. A Si-

mon a attebödd ac a ddywedodd
Tního, O feistr, er i ni boeni "ar hd y
nos, ni ddaliasom ni ddim : etto ar
dy air di mi a fwriaf y rhwyd. Ac
w'edi iddynt wneuthur hyimy, hwy a
ddaliasant lîaws mawr o bysgod : â'u
rhwyd hwj-nt a rwygodd. A hwy a
amneidiasânt ar eu cyfeiUion oedd
yn y Uong araU, i ddyfod i'w cjm-
îiorîhwyo hwynt. A hwy a ddaeth-
ant ; a Uanasant y ddwy long,

onid oeddynt hwy ar soddL A Si-

mcn Petr, ;\in "welodd hynny, a



Y CHWECHED, Y SETTHTED,
sjrthiodd wrth liniau'r lesu, gan
ddywedyd, Dos ymaith oddi wTthyf

;

canys dÿn pechadurus wj-f fi, O Âr-
glwydd. Oblegid braw a ddaethai
amô ef, a'r rhai oU oedd gyd ág ef^ o
herwydd yr helía bysgod a ddalias-

ent h'wy : "a'r un fîiinud ar lago ac
loan tìef>d, meibion Zebedëus, y
rhai oedd' gyfrannogion â Simon. A
dywedodd yr lesu wrth Simon, Nac
oma: o hyn allan y dèli ddynion.
Ac wedi iddynt ddwyn y Uongau i

dir, hwy a adawsant bob peth, ac a'i

dilyna&ant ef.

1' chweched Sul gicedi'r Drin dûiì.

Y Colect.

ODduw, yr hwn a arlwyaist i'r

rhai a'th garant gj-fryw" bethau
daionus a'r y sydd uch ben pob
deall dyn ; Tj'wâllt i'n calonnau gj-f-

ryw sefch amat, fel y byddo i ni, gan
dy gam uwch law pob dim, allu
mMTj-nhâu dy addewidion, y rhai sj'

fwyrhagorol nâ dim a fodrom ni êi

ddeisyf, trwy lesu Grist ein Har-
glwj'dd. Amcn.

1> Epistol. Rhuf. \i. 3.

ONI wyddûch chwi, am gynuifer o
honôm ag a fedj'ddiwyd i Grist

lesu, ein bedyddio ni i'w farwolaeth
ef ? Claddwjd n: gan hynuy g\d äg
ef trwy fedyd'd i farwolaeth : "felmeg-
is ag y cj'fodwjd Crist o feirw trn-j'

ogonianty Tad, felly y rhodioni nin-

nau hcfyd mewn newydd-deb buch-
edd. Canys os gwnaed ni j-n gyd-
blanhigion i gj'Ö'elybiaeth ei farwol-
aeth efj feUy y byddvm i g:\ffelyb-

iaeth ei adgyfödiad ef: ganwj'fcod
hj'n, ddarfod croeshoelio ein hen
ddyn ni gj'd âg ef, er mwj-n dirj-m-

mû corph pechod, fel rhagUaw na
wasanaethom bechod. Canj's y mae
jT h^-n a fu farw, wedi ei ryddhâu
oddi wrth bechod. Ac os buom
feirw gyd â Christ, yr ydj'm ni yn
credu y bj'ddwn fyw hefyd gj'd âg
ef : gan wybod nad yw Crist, yr hwn
a gjfodwj'd oddi wrth y meirw, yn
marw mwyach ; nad arglwyddiaetha
marwolaeth arno mwj'ach. Canys
fel y bu efe farw, efe â fu farw un-
waith i bechod ; ac fel y mae yn
byìv. byw y mae i Dduw. Feily
chwithau hefyd, cyfrifwch eich hun-
ain yn feirw i bechod ; eithr yn fyw i

Dduw, yng >'ghrlst lesu ein Har-
glwj'dd.

I

YrE/enpyl. St. Mattb. v. 'JO.

i
"\7'R lesu a ddywcdodd wrth ci

1
í ddisgj'blion, Öni bj'dd eich cj'f-

iawnder n helaethach nâ chyf-
, iawnder jt ysgrifenj'ddion a'r Phar-
iseaid, nid ewch i "mewn i deyrnas

I nefoedd. Clj'wsoch ddywedyd gan y
I rhai gynt, Na ladd ; aphwy bj'nnag
t a ladáo, euog fydd o fam : eitlir yr
yd\vjf fì jTi dyedyd i chw-i, Pob un
a ddigio wTth ei frâwd heb j'stjT, a

j

fydd euog o farn : a phwy bynnag a
]

ddj-wedo wrth ei frawd, Racä, a fj'dd

{

euog o gyngor; a phwy bj'nnag a
ddj'wedo, O ynfyd, a fýdd euog o
dân uftern. Gan hj'nny, os dygi dy

1
rodd i'r allor, ac yno dyfod i'th gôf

: fod gan dy frawd ddim j-n dy erbj'n

;

i gâd j'no dy rodd ger bron j-r allor, a
dos ymaith : yn gyntaf cTmmoder di

i

â'th frawd, ac j*na tjTed ac oftrwni
dy rodd. Cj'ttûna ä'th wrthws-neb-

!

wr ar frj's, tra fyddecli ar y Ôbrdd
gj'd âg ef ; rliag un amser i'th wrth-

j

wynebwr dy roddi di yn Uaw'r barn-

I

wr, ac i'rbamwr dy roddi at y
' s\yj'ddog, a'th daflu yngharchar. Yn
wir meddaf i ti, Ni ddeui di allan

j

oddi yno, hyd oni thalech j' fi^Tling

eithat

Y scithfed Sul gwedi'r Drindod.

Y Colect.

ARGLWYDD yr hoU nerth a'r

cademid, yr tìwn wyt awdwr a
rhoddwr pob daioni ; Planua j-n ein

calonnau gariad dy Enw ; ychwan-
ega j-nom wir grefydd ; maetha nj'ni

a ptìob daioni, ac o'th fawr drugar-
edd cadw ni yn jt unrhj-w, trwy
lesu Grist ein Harglwydd. Amcn.

\

Yr Epistol. Rhut \i. 19.

YN ol duU dynol yr ydwj'f yn dy-
wedyd, oblegid ^endid eicb

j

cnawd chni : canj's megis agy rhodd-

i

asoch eich aelodâu yn weision i af-

lendid ac anwiredd, i anwiredd ; feUy
I jt awrhon rhoddwch eich aelodaû
' j'n weision i gj'tiawnder, i sancteidd-

I

rwydd. Canj's pan oeddj'ch j'n weis-

ion pechod, rhj'ddion oeddych oddi

j

wrth gj-fiawnder. Pa £fr\vyth gau
' hynny oedd i chwi y pryd hwnnw
! o'r pethau y mae arnocli jt awrhon
. gywUydd o'u plegld? canj's diwedd

>' pettìau hj'nny yw marwolaeth. Ac
I jT awThon, wedi eich rhyddhâu oddi

I

wrth bechod, a'ch gwneuthur j-n

weision i Dduw, y mae i chwi eich

I
fiiwyth j-n sanctêiddrwydd, a'r di-



AK WYTHFED SUL GWEDI'R DRINDOD.
wedd yn fj-wrd tragywyddol. Canys
cyflog pechoà yw marwolacth : eilhr

dawn Dnw yw b\-ivyd tragywyddol,

try lesu Grist cin Harglwydd.

Vr Efennyl. St. Marc \m. 1.

YN y dyddiau hyrmy, pan oedd

y dyrfa yn fa«T iawn, ac heb
ganddynt ddim i"w fwj-tta, y galwodd
jT lesû ei ddisgyblion'atto, ac a ddy-
wedodd wrthynt, Yr wj-f fi yn tost-

urio wrth y dyrfa ; oblêgid y maent
hwy dridiaii wtithian yn aros gyd ä
mi, ac nid oc3 ganddynt ddim i'w

fwytta : ac os goUyngaf hwynt ym-
aith ar eu cj-thlwng i'w teiau eu hun-
ain, hwy ä lewygant ar y ffordd

:

canys rhai o hon>Tit a ddaeth o bell.

A'i ddisgyblion e'f a'i hattebasant, O
ba le y gàll neb ddigoni y rhai hjTi â
bara ma yn yr anialwch ? Ac efe a
ofynodd iàdjTit, Pa sawl torth sy

gennych? A hwy a ddywedasant,
Saith. Ac efe a orchymynodd i'r

dyrfa eistêdd ar y llawr : ác a gym-
merodd y saith dorth, ac a ddîolch-

odd, ac a'u torrodd hwjnt, ac a'u

rhoddes i'w ddisgyblion, fel y gosod-
ent hwynt ger eu bronnan ; ä gosod-
asant hwynt ger bron y bobL Ac yr
oedd gan'ddynt ychydig bysgod bych-
ain : ac wedi iddo fenditliio, efe ä
barodd ddodi y rhai hynny hefyd ger
eu bronnau hwynt A hwy a fwyt-

tasant, ac a ddigonwj-d: a hwy a
godasant o'r briwfwyd gweddill, säith

fasgedaid. A'r rhai a fwyttasent
oedd vnghylch pedair mil : ac efe

a'u gofljTigodd hwjmt ymaith.

Yr urythfed Sul gwedCr Drindod.

YColect.

ODduw, yr h\\-n trwy dy ddiball
ragluniaeth wyt yn îlywodraethu

pob peth yn y nef a'r ddaear ; Yn
ufudd ni a attolj-gwn i ti fwrw oddi
wrthym bob peth' niweidiol, a rhoddi
o bonot i ni bob peth a fyddo da er
ein Ues, trwy lesu firist' ein Har-
glwydd. Amcn.

Yr Epìítol. Rhut v-iii. 12.

YBrodjrr, dyledwýr ydym, nid i'r

cnawd, i fyw yn ol y cnawd.
Canys os byw jrr ýdych yn ol y
cnawd, msirw fj'ddwch' : eithr os yd-
j-ch yn marweiddio gweithredoedd y
eorph trwy'r Yspryí byw fyddwch.
Canj-s y sawl a arweinir gan' Yspryd
Duw, y rhai hyn sy blajit i Dduw.
Canys ni dderbyniasoch ysprj'd

caethiwed drache&i i beri ofn ; eithr

derbyniasoch Yspryd mabwysiad,
trwy'r hwn yr ydjTu yn llefain, Ab-
ba, Dad. Ý mae jt Yspryd hwn
jTi cyd-dystiolaethu â'n hysprj'd ni,

ein bod ni jti blant i Dduw. Ac oa

plant, etifeddion hefj"d; sef etifedd-

ion i Dduw, a chyd - etifeddion ti

Christ : os ydym jti cyd - ddîoddef
gyd âg e^ "fel y'n cyd - ogonedder

I> Wingyl. St. Slatth. vii. 15.

\^MOGELWCH rhag gau-bro-
J- phwydi, y rhai a ddeuant attoch

yngnisgoedd "defaid, ond oddi mewn
bleiddiaid rheibus ydynt hwy. Wrth
eu ffrwjthau yr adnabyddwch hwynt.
A ga^l rhai rawny.in bddi ar ddrain,

neu fagys oddi ar ysgall ? Felly pob
pren dä sydd yn dwyn ffrwj'thau

da ; ond y pren drwg sydd yn dwyn
Hrwythau drwg. Ni ddichon preu da
ddwyn fîrwythau drwg ; na phren
drwg ddwyn ffrwythau da. Pob pren
heb ddwyn tt'rwyth da, a dorrir i

lawr, ac a deílir yn tân. O herwydd
paham, wrth eu"lîrwythau yr adna-
byddwch hwynt. Nid pob un a"r

sydd yn dywedyd wrth\-f, Arglwydd,
Ärgl\vydd, a ddaw î mewn i dejTn-
as nefoedd ; ond yr hwn sydd yn
gwneuthur ewyllys fy Nhad yr hwn
sydd yn y nefoedd.

1' naic/cd Sul giredi'r Drindod.

Y Colect.

CAN'IATTA i ni, Arglwydd, at-

tolwg i ti, yr Ýspryd i foddwl
ac i wneuthur byth y cytryw bethau
ag a fo cytiawn ; fel y byddo i ni. y
rhai ni allwn hebot wneuthur dim
BV dda, allu trwot ti fyw yn ol dy ew-
yllys, trwy lesu Grist ein Hargl\vydd.
Amen.

Yr Epistol. 1 Cor. s. 1.

"Vn[ fynnwn i chwi fod heb wybod,
1.^ frôdjT, fod ein tadau oll dan y
cwmmwl,' a'u myned oll trwy 'r m3r

;

a'u bedyddio hwy oU i Mcses yn y
cwmm\vl, ac jti y môr ; a bwj-tta o
bawb o honynt yr \m bwyd yspryd-
ol, ac yfed o bawb o honynt yrun
ddîod ysprydol : (canys hwy a yfas-

ant o'r Graig ysprydol a oedd yn
cmlyn : a'r Graùg oèdd Crist.) Elt'hr

ni bu Dduw foddlon i'r rhan fwya!
o honynt : canys cwympwyd hwynt
yn y ditihethwch. A'r pettíau hjTi a
wnaed jti siamplau i ni, fel na chwen-



Y DEGFED, YR ryPED AR DDEG.
njchem ddrygioni. mcgis ag y chwen-
nÿchasant hwj-. Ac na fyddwch ei-

lun-addolwr, megis rhai o honynt
hwy : fel y mae )ti ysgrifenedig, Èis-
teddodd y bobl i fwytta ac i yfed, ac a
gjdasabt i cliwafeu. Ac na odin-
ebwn, fel y godinebodd rhai o hon-
jTit hwy, ac y syrtliiodd mewn un
dydd dair mil àr hugain. Ac na
themtiwn Grist, megis ag y temtiodd
rhai honynt hwy, ac a'u distryw-
i^vyd gan seiiph. Ac na rwgnech-
wch, megis y grwgnachodd rhai o
lionjTit hwy, ac a'u distry^^-jd gan
y dinystri,-dd. A'r pethau In-n oll a
ddigwyddasant yn siamplau iddjTit
iiwy; ac a ysgrifenwyd ya rhybudd
i ninnau, ar y rhai y daeth terfjtiau

yr oesoedd. Am hjTiny, yr h\ni sydd
yn tybied ei fod jii sef^U, edayched na
Byrtlüo. Nid ymaflodd jTioch demt-
asiwn, ond un dynol : eíthr ffj'ddlon
yw Duw, yr hwn ni âd eich temtio
uwch law yr hj-n a alloch ; eithr a
wna jmghd â'r temtasiwTi ddîangfa
hefjd, fel y galloch ei ddwj-n.

l'^i' E/engyl. St. Luc x\i. 1.

AR lesu a ddywedodd wrth ei ddis-
gyblion, Yr oedd rliyw wr gol-

udog jT hwn oedd ganddo oruchwjl-
iwr; a hwn a gjhuddwyd wrtho, ei

fod efe megis jti afradloni ei ddâ ef.

Ac efe a'i galwodd ef, ac a ddj-wed-
odd wrtho, Pa beth yw hTO j'r wjf
yn ei gljrwed am danat ? dyro gjfrif
o'th oruchìvyliaeth : canjs ni elh fod
mwy yn oruch^nliwT. À'r goruch-
wyliwr a ddywedodd ynddo ei hun,
Pâ beth a wnaf ? canys y mae íy ar-
glwydd yn dwyn yr oruchwyliaeth
oddi amaf : cloddio ni's gallaf, a
chardotta sy gywilj'ddus gennj-f. IMi

a wn beth a ^vnaf, fol, pan y'm'bwrier
aUan o'r oruchwyüaeth, y derbj'n-
iont fi i'w tai. Ac wedi iddo alw at-

to bob un o ddyledwjT ei arglwj-dd,
efe a ddjTvedodd wrth y cj'ntaí Pa
faint sj'dd amat ti o ddyled i'm har-
gl^Tj'dd ? Ac efe a ddj-^yedodd, Can
mesur o olew. Ac efe a ddj-wedodd
wrtho, Cj-mmer dy j'sgrifeu, ac eis-

tedd ar frj's, ac ysgrifena ddeg a deu-
gain. Yna y dywedodd wrth un ar-
all, A pha faint o ddyled sydd amat
tithauî Ac efe a ddywedodd, Can
mesur o wenith. Ac efe a ddjrwed-
odd wrtho, Cj-mmer dy j'sgrifen, ac
ysgrifenabedwarugain. A'rarglwjdd
a ganmolodd y goruchwj-liwr anghj-f-

iawn, am idäo TOeutliur vn gail

:

V0

oblegid y mae plant y byd hwn j'n
galiach j-n eu ceuhedlaeth nâ phlant
y goleuni. Ac yr wyf yn dywedyd i

chwi, Gwnewch i ch gyfe'iliion o'r
Mammon anghj'fiawn ; fcl, pan fo
eisiau amoch, y'ch derbjTiiont i'r tra-
gj-wyddol bebyU.

Y denfed Sul gtcedi'r Drindod.

V Colect.

BYDDED dy drugarogion glust-
iau, O Arglwj'dd, yn agored i

weddîau dj- ufudd weision ; ac fel y
bo iddjmt gael eu gofynion, gwna
iddjTit erchi y cyfryw bethau ag a
rjmgo bodd i ti, trwy lesu Grist ein
Harglvrj-dd. Amen.

Yr Epistol. 1 Cor. xü. 1.

AM ysprydol ddoniau, frodyr, ni
fynnwn ì chwi fod heb w'ybod.

Chwi a wyddoch mai Cenhedioedd
oeddych, j'n eich an^ain ymaith at
jT eilunod mudion, fel y'ch tywysid.
Am hj'nny jt wj'f j-n hyspysu i chwi,
nad oes neb yn 'Uefaru trwy Yspryd
Duw, yn galw yr lesu yn ysgymmun-
beth ; ac na aU neb ddywèdj-d, Yr
Arglwydd lesu, eithr trwy yr Ÿspryd
Glân. Ac y mae amryw' ddoniau,
eithr jT un Ysprj-d. Ac y mae am-
ryw weinidogaethau, eitiir jt un Ar-
glwj'dd. Ac y mae amryw weithred-
iadau, ond yr un j-w Duw, jt hwn
sydd yn g\veithredu pob peth ym
mhawb. Ëitlir eglurhâd yr Yspryd
a roddir i bob un er Uesâd. Canys
i un, trwy yr Yspryd, y rhoddlr ym-
adrodd doethineb ; ac i arall, jrmad-
rodd gwybodaetli, tr\vy 'r un Yspryd

;

ac i arall, fîydd, trwy''r un Ysprj'd

;

ac i arall, dda\vn i iachâu, trwy 'r un
Yspryd ; ac i arall, wTieuthur gwrth-
iau ; ac i araU, brophwjdoliaeth ; ac
i araU, wahaniaeth ysprydoedd ; ac i

arall, ararj-w dafodau ; ac i arali, gyf-

ieithiad tafodau. A'rhollbctlmu hyn
y raae'r un a'r unrhyw Yspryd j-n eu
gA\eithredu, ga» rannu i boì) un o'r

neiUdu, mcgis y mae yn ewyUysio.

Yr Efenrjìil. St. Luc sis. 41.

AC wedi iddo ddj-fod yn agos, pan
welodd efe y ddinas, efe a wyl-

odd drosti, gan ddywedyd, Pe gwy-
buasit tithau, îe, yn dy ddydd hwn,
j- pethau a berthj-nant i'th heddwch

!

ëithr j- maent yn awr yn guddiedig
oddi Tth dy lygaid. Canj-s daw y
dyddiau araat, a'th elj-niôn a fwr-
iant glawdd o'th amgylch, ac a'tb
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amg^lchant, ac a'th warchacant o

bob"parth, ac a'th >Tnant ya gyd-

wastad â'r llawr, a'th blant o'th

fewn : ac ni adawant ynot faen ar

faen ; o henn-dd nad adnabuost am-
ser dy ymwéliad. Ac efe a aeth i

mewn i'r deml, ac a ddechreuodd
fwrw allan y rhai oedd jti gwerthu
ynddi, ac j-n prynu ; gan ddywedyd
wrthynt, Ý mae" yo ysgrifenedig, Fy
nh 1, t gweddi j^w : eithr chwi a'i

gwiiaethoch yn ogof Iladron. Ac yr

oedd efe beünydd j-n athrawiaethu

yn y dcml.

Tr un/ed Sul ar ddeg gwedi'r
Drindod.

YColect.

ODduw, yr hwn wyt >ti egluro

dy HoU-alluog nerth yn bennaf
trwy ddangos trugaredd a thosturi

;

Yn drugarog dyro i ni y cyfrj-w fesur

o'th ras, fel y bo i ni, gan redeg

ar hd ffordd dy orchj-mjTiion, gyr-

haeddyd dy rasol addewidion, a chael

ein gwneuthur yn gj-frannogion o'th

nefol drysor, frwy lesu Grist ein

Harglwydd. Amen.

Yr Epistol. 1 Cor. xv. 1.

YR ydwyf yn hyspysu i chwi, frod-

yr, yr êfengyl a bregethais i chwi,

yr hon hefyd a àderbyniasoch, ac yn
yr hon yr'ydych yn sefyll. Trwj- 'r

hon y'ch cêdwir hefyd, os ydych jti

däl jTi eich cof â pha ymadrodd yr
efangylais i chwi, oddi eithr darfod

i chwi gredu yn ofer. Canys mi a
draddodais i cbwi ar y cyntaf, yr hyn
hefj'd a dderbyniais, farw o Gnst
dros ein pechodau ni, yn ol jT ys-

grythyrau : a'i gladdu ; a'i gyíodi y
trdydd djdd, j-n ol yr ysgrythyrau

;

a'i eled êf gan Cephas, j"na gan y
deuddeg. Wedi hynny y gwelwyd ef

gan í'íry nä phum cant brodjrr ar un-
waitb, o'r rhai y mae y rhan fwyaf

Sa aros hyd yr awrhon ; eithr rhai a
unasant. edi hynny y gwelwyd

ef gan lago ; yna gan yr hoil apos-
tolioD : ac yn ddiweddáf oU y gwel-

wyd ef gennyf finnau hefj'd, megis
ganunannhj-mmig. Canjs mj'ä j-%v'r

Ueiaf o'r apostolion, jt tìwn uid wyf
addas i'm galw j-u apostol ; am i mi
erlid cglwys Dduw. Eithr tr«-y ras

Dnw yr ydwyf yr hjTi ydwj'f : a'i

ras ef, yr hwn a roddwj-d i mi, ni bu
yn ofer; ond mi a lafuriais yn hel-

aethach nâ hwynt oll; ac nid mytì

chwaith, ond gras Duw yr hwn oedd
gyd â mi. Am hyiiny pa un bjTmag
ai myíi ai hwjrnt-hy, fcllj' JT j'd-

ym jTi pregethû, ac feily y credasòch
chwi.

I> Efcn'jyl. St. Luo x\üi. 9.

IESü a ddywedodd y ddammeg
hon hefj'd wrth y rhai oedd yn

hyderu amj'nt eu hunain eu bod yn
gj'tia^Tn, ac J'n dîystyru eraiU. Dau
>vr a aeth i fynu i'r deml i weddio ;

un j-n Pharisead, a'r llall yn BubU-
can. Y Pharisead o'i sefyll a woddî-
odd rhTOgddo ag ef ei hun fel hyn

:

O Dduw, jT wj-f jTi dîolch i ti nad
wyf fl fel y rôae" dynion eraiU, yn
drawsion, yn anghytiawn, yn odineb-

w%T ; neu fèl y Pubíican hwn chwaith.

Yr wjrf yn j'mprj'dio ddwj-waith yn
VT wj-thnos; jt wyf yn "degj'mmu
cymmaint oíl ag a feddai A'r Pub-
U'can, gan sefyU o hirbeU, ni fynnai

cj'mmaint a chodi ei olygon tu a'r

nef ; eithr efe a gurodd ei ddwyfron,

gan ddj-wedyd, Dduw, bydd dru-

garog wrthj-î bechadur. Dj-nedaf i

chwi, Aeth nwn i waered i'w dÿ wedi
ei gj-fia\vnhâu yn fwy nâ'r Uaíl : ca-

nvs pob un a'r y sydd yn ei ddyrch-
afti e: hun, a üstjngir ; a phob un
a'r y sydd j-u ei ostwng ei hun, a
ddjTchefir.

Y deuddeg/ed Sul gwedi'r Drindod,

Y Coìect.

HOLL-aUuog a thragywyddol
Dduw, jT hwn yn wastad wyt

barottach i í\Tando, nâ nyni i wedd-
îo, ac wyt arferol o roddî mwy nag
a archom, neu a ryglj'ddom ; Ty-
wallt amom amlder dy drugaredd

;

gan faddeu i ni y cyfryw bethau ag
y mae ein cydwj-boà j-n eu hofni, a
rhoddi i ni y" cj'fryw ddaionus bethau
nad j-m deUwRg i'w gofyn, ond trwy
ryglyddon a chj'fryngiad lesu Grist

d'y íab di, a'n líarglwydd ni. Amcn.

Tr Epistol. 2 Cor. iü. 4.

YCyfryw hyder sy gennym trwy
Grist ar Dduw : nid o Lerwj'dd

ein bod yn ddigonol o honom ein

hunain, i feddwl dim megis o honom
ein huuain ; eithr ein digonedd ni

sydd o Dduw. Yr hwn hefjd a'n
gwnaeth ni j'n weinidogion cymmwyg
y Testamen't Newj'dd ; nid i'r Uj-th-

yren, ond i'r Ysprd : canys y mae 'r

Uj"thjTen yn Uadd, ond jt Yspryd
sdd'yn bpvháu. Ac os bu gwein-
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idogaeth angau raewn Urthyrennau,
wedi ei hargraphu ar gerri'g, mewn
gogoniant, fel na allai plant yr Israel

edrych yn graff ar wyneb Moses, gan
ogoniant ei wj-nebprj'd, yr hwn ogon-
iant a ddilewjd ; pa fodd jti hj-trach

na bydd gweiiiidogaeth yr Yspryd j-n

hytrach mewn gogoniant t Canys os

bu g^veinidogaeth damnedigaeth jti

ogoniant, mwy o lawer y mae gwein-
idogaeth cjiîawnder yn rhagori mewn
gogoniant.

1> Efengyl. St. Marc \tì. 31.

YR lesu a aeth drachefn j-maith
o dueddau Tjtus a Sidon, ac a

ddaeth hj-d fór Galilea, trwy ganol
terfynau Decapolis. A hwy a dd\-g-

asant atto im byddar, ac attal äv-
wcdj'd amo ; ac a attolygasant iddo
ddodi ei law amo of. Âc wedi iddo
ei gymmerj-d ef o'r neiUdu allan o'r

djTfa, efe a estynodd ei fysedd ya ei

glustiau ef ; ac, wedi iddb boeri, efe

a gyíîjTddodd â'i dafod ef ; a chan
edîrych tu a'r nef, efe a ocheneidiodd,
ac a ddj-wedodd wrtho, Ephphalha

;

hyrmy j-w, Ymagor. Ac yn ebnvydd
ei glustíau ef a agorwyd,"a rhwjTn ei

dafod a ddattodwyd ; ac efe a lef-

arodd j-n cgUu-. Àc efe a wahardd-
odd iddj-nt ddywedyd i neb ; ond po
mwyaf %• gwaharddodd efe iddynt,
mwy lawer y cyhoeddasant A
synnu a wnaethant yn anfeidrol, gan
ddjrwedyd, Da y gwnaeth efe bob
peth ; raae efe yii gwneuthur i'r

byddair glywed, ac i'r mudion ddy-
wedyd.

Y trydydd Sul ar ddeg gwcdi'r
Drindod.

Y Colect.

HOLL-alIuog a thmgarog Dduw,
o rodd pa un yn unig j' dnw,

bod i'th bobl nyddlon dy wasanaethu
yn gywir ac yn ganmoladwj'; Can-
lattâ, ni a erfyniwn i ti, allu o honom
felly dy wasanaethu di j'n y bj'wyd
hwn, fel na phallo gennym j'n y di-

wedd fwj-nhâu dy nefol addewidion,
trwy haeddedigaethau lesu Grist ein

Harglwydd. Amen.

Yr Epistoh Gal. ÜL 16.

IAbraham y gwnaethpwyd yr add-
ewiddion, ac i'w had ef. Nid yw

yn dywedyd, Ac i'w hadau, megis
am lawer, ond megls am un ; Ac
i'th had di, yr hwn yw Crist. A hyn
yr wyf yn ei ddjTfedyd ; am vr am-
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mod a gadamhawyd o'r blaen gan
Dduw j'ng Nghrist, nad yw y ddedd^
oedd bedwar cant a deg ar hugain o
flj'nyddoedd wedi, yn ei ddirymmu,

'

i wneuthur yr added yn ofer. Can-
ys os o'r ddeddf y mae jt etifedd-
íaeth, nid j-w mwyach o'r addewid

:

ond Duw ä'i rhad-roddodd i Abra-
ham drwy addewid. Beth gan hyn-
ny yw'r ddeddf ? Oblegid troseddau
y rhoddwyd hi j'n ychwaneg, byd oni
ddelai'r had, i'r hwn y gwnaethid yr
added ; a hi a drefnwyd trwy ang-
yliou, yn llaw cjrfryngwr. A chjr-
rj'ngwr nid yw i un ; ond Duw sydd
un. A ydyw y deddf gan hj'nny
yn erbyn addewidion Duw î Na at-
to Duw : canys pe rhoisid ddeddf a
allasai fj'whâu, yn wir o'r deddf y
buasai ctiamider. Eithr cj'd-gauodd
jT ysgrjthjT bob peth dan bechod,
fel y rhoddid yr addewid trwy fiydd
lesu Grist i'r rhai sydd j'n cre'du.

1> E/engyl. St Luc x. 23.

GWYN fyd y Uygaid sydd yn
gweled y pethau jr ydych chwi

yn eu gweled. Canys yr wjf yn dy-
wedyd i chwi, ewyllyiio o làwer o
brophwydi a brenhinoedd weled y
pethau j'r ydych chwi yn eu gweled,
ac ni's gn'elsant ; a chlywed y peth-
au jT ydych cli^ri yn eu clywed, ac
ui's clj'wsant. Ac wele, rhj'w gj'f-

rcithiwr a gododd, gan ei demtio ef,

a dj'wedyd, Athraw, pa beth a n-naf

i ga'el etífeddu bj'wyd tragywyddol ?

Yntau a ddj'wedod'd wrtho, Pa beth
sj'dd ysgrifenedig yn y gyfraith? pa
fodd y darUeni ? Âc êfe gan atteb a
ddj-^Tedodd, Ti a geri yr Arglwydd
dy'Dduw â'th holl galon, ac â'th hoU
enaid, ac â'th hoU nerth, ac â'th holl

feddwl ; a'th gymmydog fel ti dy
hun. Yntau a d'dywedodd wrtho, "ri

a attebaist j'n uniawn : gwna hyn, a
bj'w fyddi. " Eithr efe, yn ewyUysio
ei gj-fíawnhâu ei him, a ddj-wedodd
wrtli JT lesu, A phwy jrw fy nghym-
mydog ? A'r lesu gan atteb a ddy-
wèdodd, Rhj'w ddyn oedd yn myned
i waered o Jerusalem i Jericho, ac a
sjTthiodd ym mj'sg lladron ; y rhai,

wedi ei ddSosg ef, a'i archoUi, a aeth-
ant j'maitli, gan ei adael j'n hanner
marw. Ac ar ddamwain, rhj'w offeir-

iad a ddaeth i waered y ffordd hon-
no ; a phan ei gwelodd, efe a aeth
o'r tu araU heibio. A'r un fiunud
Lefiad hefyd, wedi dj-fod i'r fan, a'i

welcd ef, a aetb o'r tu araU heitno»
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ESthr rhyw Samariad, wrth ymdaith,
a ddaeth atto ef : a phan ei gwelodd,
a dosturiodd, ac a aeth atto, ac a
rwymodd ei archollion ef, gan djTr-

allt ynddynt olew a gwin ; ac a'i

gosododd ef ar ei anifail ei hun, ac
a'i dug ef i'r lletty, ac a'i hamgel-
eddodd. A thrannoeth, wrth fyned
jTnaith, efe a dynnodd allan ddwj'
geiniog, ac a'u rhoddes i'r Uettj-wr,

ac a ddj-wedodd wrtho, Cymmer ofaí

drosto ;"a pha beth bynnag a dreul-
iech yn ychwaneg, pan ddelwyf dra-

chefn, mia'italaf iti Pwygan"h)-nny
o'r tri hyn jt ydwj-t ti n tybied ëi

fod jm gjTnmydog i'r hwn a sjTth-

iasai ym mhlith y lladron? Ac efe

a ddyedodd, Yr hwn a wnaeth dru-
garedd âg eí. A'r lesu am hj-nny
a ddjrwedodd wrtho, Dos, a gwna
ditbau jT un modd.

Ypedmrydd Sul ar ddeg gwedi'r
Drîndod.

T Colect.

HO L L - alluog a thragywyddol
Dduw, djTo i ni anghWaheg o

ffydd, gobaith, a chariad perttaith

;

ac fel y caffom yr hyn \t wyt j-n ei

addaw, gwna i ni garu jt hjTi jt wj-t

vn ei orchjTnyn, trwj- ÌesuGrÌst ein
iLirglwj-dtL Amcn.

I> Epistoì. Gal. V. 16.

YK wjrf yn dywedyd, Rhodiwch jTi

JT "Yspryd, ac "na chyflannw"ch
drachwant y cnawd. Cans y mae 'r

cnawd jm chwcnnj'cliu "jti erbj'n
jT Yspryd, ar Ysprjd yn erbyn y
cnawd ; a'r rhai byn a wrthwj'netì-
ant eu gilydd, fel na alloch wneutli-
ur beth bjTinag a ewjllj-sioch. Ond
ns gan jT Ysprj-d y'ch arweinir,
nid ydych dan y ddeddf. Hefyd
amlwg jTv gweithredoedd y cnaw'd

;

y rhai jrw, Tor-prîodas, godineb,
.iflendid, anlladrwj-dd, delw-addol-
iaetb, swjTî-ç>"faredd, casineb, cjti-

hennau, gwynfydau, Ilid, ymrj-st)n-
au, jmibleidio, heresiau, cjmiigen-
nan, Ilofruddiaeth, meddwdbd, cj-f-

eddach, a chyffelyb i'r rhai hj'n

:

am y rhai yr \vyf fi j-n rhag-ddj'-
wedyd wrthych, megis ag y rhag-
ddyedais, "na chaifF y rhai sy'n
gwneuthur y cjrfryw bethaii, etif-

eddu teymas Dàu. Eitlir ffrwj-th

yr Y'spid j-w, Cariad, Uaweny'dd,
tangnefedd, hir-jTnaros, cjTnmj-n-
asgarwch, daioni, ffydd, addfwyn-
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der, dirwest : yn erbyn y cyfryw nid
oes ddeddf. Ä'r rhai syddjii eiddo
Crist, a groeshoeliasant j' cnawd, al
wjTiiau, a'i chwantau.

Yr E/cjiffì/l. St. Luc syü. 11.

Bü hefj'd, a'r lesu jtj myned i

Jerusalem, fjTied ohono ef trwy
ganol Samaria â GaUIea. A phan
oedd efe jti myned i mewn i rjrw dre^
cj'farfu âg ef ddeg o wj't gwahan-
gleiHon, y rhai a safasant o hirbelL
A hwy a godasant eu Ucf. gan ddj--
wedyd, lesu Feistr, trugarhâ \\Tth-
jTn. A phan welodd efe hwjmt, efe

a ddj-wedodd wrthynt, Ewch â dáng-
oswch eich hunain i'r offeiriaid. A.
bu. fel JT oeddj-nt jti myned, fe a'u
glanhaTd hwj-nt. Acun o hon-
jTit, pan welodd ddarfod ei iacbáu,
a ddychwelodd, gan foliannu Duw á
Uef ûchel ; ac efe a sjrthiodd ar ei

wj-neb wTth ei draed êf, gan ddîolch
iddo : a Samariad oedd efe. A'r le-
su gan atteb a ddj-wedodd, Oni lan-
hawj-d y deg? ond pa le y mae'r
naw ? Ni chaed a ddychwelasant i

roi gogoniant i Dduw. ond yr esti-on

hwn. Ac efe a ddjTvedod"d wrtho,
Cyfod, a dos ymaith, dy ffj-dd a'tb
ìachaodd.

Ypymthcíifcd Sul gwcdi'r Drindod.
Y Coìect.

CADW. ni a attolygwn i ti, Ar-
glwj-dd, dy Egl\\-ÿs á'th dragy-

wyddol dnigaredd : a clian na d(fi-

clion gwendid djTi hebot ti ond sjTth-
io, cadw ni bj-th trwy dy gj-mmorth
oddi WTth bob peth niweidiol, ac
arwain ni at bob peth buddiol i'n

hiachawdwriacth, trwy lesu Grist
ein Harglwj-dd. Aììuìi.

Yr Epistol Gal. \ì. 11.

GWEL^YCH cjhyd y UythjT a
ysgrifenais attoch á'm Ilaw fy

hun. CjTinifer ag sydd j-n ewjUysio
I

jmdeccâu jti y cnawd,"y rhâi Lyn
I

sydd j-n eich cjTnmcU i'ch enwaedu

;

jTi uriig fel nad erlidier hwy oblegid
croes Crist. Canys nid j- y rhai
a enwaedir cu hunain jti càdw 'r

ddeddf ; ond ewjUysio j'" maent en-
', waedu arnoch chwi, fel y gorfolcdd-
ont jTi eich cnawd chwî. Eitbr na
atto Du'.v i mi j'mffrostio, ond jmg-
hroos ein Harglwj'dd lesu tirist,

tr«-j' yr hwn y croeshoeli\\-j'd y bj'd

1

i mi. "a minnau i'r byd. Cânj's vng
1 Nghrist lesu ni ddichon enwaedìad

E
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ddim, na dîouwaediad, ond creadur
iieAYjdd. A chynnifer ag a rodiant

yn ol y rheol lion, tangnefedd arnynt

a thrugaredd, ac ar Israel Duw. O
hyn aUan, na flined neb ti: canys
dwyn JT ìvyf íi yn fy ngliorph nod-
au 'r Argl^yjdd ìesu. Gras eiu Har-
glwydd lesu Grist a fyddo gjd á'ch

ysprj'd chwi, frodyr. Amon.

Yr Efcngyl. St. Matth. \i. 2i.

NI ddjchon neb wasanaetliu dau
arglwjdd : canys naiU ai efe a

gasâ y nailì, ac a gâi' y llall ; ai efe a
ymln yrrüì y níüil, ac a esgeulusa'r

llall. Ni ellwch wasanaethu Duw a
Mammon. Am hynny meddaf i chívi,

Na ofelwch am eich "bywjd, pa beth
a fwj-ttaoch, neu pa beth a yfoch

;

nac am eich corph, pa beth a wisg-

och : Onid j^v'r bywyd jti fwj' nà'r

bwyd, a'r corph j'n fwy nâ'r dìUad?
Edrj'chwch ar adar y nefoedd : obleg-

id nid ydj'nt yn hau, nac yu medi,
nac jTi cj'Avain i ysguboriau ; ac y
mae eichTad neföl yn eu portlii hwj-.

Onid ydych chwi yn rhagori Uawêr
amynt hwj' ? A ph^'j- o honoch, gan
ofalu, a ddicliou ycljwanegu un cuf-

ydd at ei faintioîi? A phaliam yr
dj'ch chwi j'n gofalu am ddiUad?
Ystj'riwch lili'rmaes, pa fodd y raaent
yn tyfu : nid ydynt nac yn llafurio,

nac j^n nyddu ; eithr jt vry{ j'n dj'-

wedyd i chwi, na wisgwj'd Salomon,
j-n ei hoU ogoniant, ìfel un o'r rliai

liyn. Am hynny os dillada Duw felly

lysieuj'n y maes, jt hwn sydd hedd-
Yw, ac y foru a fwrir i'r tíwrn ; oni
(Idillada efe ch«i yn hj-trach o law-
er, O chwi o ychydig ftj'dd? Am
hj-nny na ofeìwcli, gaù ddywed-
jd, Beth a fwj-ttawn ? neu, lieth a
yfwn? neu, A pha beth yr j'mddi-
Ìladwnî (canys jt holl bethau hj-n

y mae 'r Ceuhedloedd j-n eu ceisio)

oblegid gjr eich Tad nefol fod ar-

nocli eisiau jr hoU bethau hvn. Eithr
yn gj-ntaf ceisiwch dej'mas i)duw, a'i

gj'tiawnder ef ; a'r holl bethau hyn a
roddir i chwi yn ychwaneg. Na ofel-

wch gan hj'nny dros drannoeth ; ca-

nys trannoeth a ofala am ei bethau
ei hun : digon i'r diwmod ei ddrwg
ei hun.

Yr unfed Sul ar hymtlicg gwedi'r
Drindod.

Y Colect.

OArglwydd, ni a attolj'g^N-n i ti,

fod i'th wastadol dosturi lanhäu
74

ac amddiflFj'n dj' Eglwj's ; a chan na
all hi bariìâu mewn dîogelwcli hcb
dy nodded di, cadw hi byth trwy dy
gj-mmorth a'th ddaioni, trwj' lesu
ürist ein Harglwydd. Amen.

Yr Epistol. Ephes. üi. 13.

AT'R wyf j'n dymimo na Iwfrhaoch
X oblegid fy mlinderau i trosoch,

JT hj'n yw eich gogoniant cì\vá. O
îierwjdd hj-n jt «'j-f yn plj'gu fy
ngliniau at Dad ein Harglwj-dd lesu
Grist, o'r hwn JT enwir yr holl deulu
yn j' nefoedd ac ar y ddaear, ar roddi
o hono ef i cliwi j-n ol cj'foeth ei ogon-
iaut, fod wedi ymgadarnhâu mcívn
nerth, trwy ei Yspryd ef, j'n y dyn
oddi mewíi : ar fod Crist yu trigo

trwy fijdd j'n eich calonnau chwi;
fel y gaíloch, wedi eich gwreiddio a'ch

seilio mewn cariad, amgyffred gyd
â'r holl saiut, beth j'w'r üed, a'r hýd,
a'r dj'fnder, a'r uchder; a gi^'ybod

cariad Crist, jt hwn sydd uwch law
gwj'bodaeth, fel y'ch cj'ílawner ä holl
gj'íiawuder Duw. Ond i'r hwn a ddi-

cìion wneuthur j-n dra rhagorol, y tu
hwnt i bob peth j'r j'dj-m ni j'n eu
dymuno, ueu j'u eu meddwl, yn ol

y nerth sydd j'n gweithredu ynom
ni, iddo ef y bj'ddo y gogoniant yn
yr eghvj's trwj- Grist lesu, dros yr
holl geuhedlaethau, hyd yn ocs oes-

oedd. Amen.

1> Efengyl. St. Luc \ü. 11.

ABU drannoeth, i'r lesu fj'ned i

ddinas a elwid Näin ; a chyd
âg ef JT aeth Ilawer o'i ddisgyblion,

a thyrfa faw. A phan ddaeth efe

yn agos at borth j' ddinas, wele, un
marw a ddj'gid allan, yr hwn oedd
unig fab ei fam, a lionno j'n woddw

:

a bagad o bobl y ddinas oedd gj'd â
hi. A'r Arglwydd, pan y gweiodd
hi, a gjrmmerodd drugaredd arni, ac
a ddj'^^edodd wTthi, Nac ^vyla. A
phan ddaeth attj'ut, efe a gj'fljrdd-

odd â'r elor: (a'r rhai oedd j'n ei

dwj'u, a safasant) ac efe a ddj-wed-
odd, Y mab ieuangc, yr \vyf yn dy-
wedj'd wrthj-t, Cj'fod. A'r marw a
gj'fododd j'n ei eistedd, ac a ddech-
rêuodd lefaru : ac efe a'i rhoddes i'w

fam. Ac ofn a ddaeth ar bawb: a
hwy a ogoneddasant Dduw, gan ddy-
wedyd, Prophwj'd mawr a gyfododd
j'n ein pUth ; ac, Ymwelodd Duw â'i

bobl. A'r gair hwn a aeth allan am
dano drwy hoU Judea, a thrwy gwbl
o'r wlad oddi amgylch.
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Yr eiJ/ed Sul ar hymthcg gwedi'r

Drindoö.

Y Colect.

ARGLAVYDD, ni a attolygwn i ti,

- fod dy ras bob amser j-n ein

rhagílaenu, ac jn ein dilyn ; a pheri

o bonot i ni yn wastad yinroddi i bob
gweithred dda, trwy íesu Grist ein

Harglwydd. Anu:n.

Yr Epistol. Ephes. iv. 1.

DEISYF gan hynny amoch >t
wyf fi, y carch'arof yn yr Ar-

glwydd, ar rodio o honoctí )ti addas
i'r alwedigaeth y'ch galwyd iddi, gyd
ä phob gostyngeiddrwydd ac add-
fwyTider, ynghd â hir-j-niaros, gan
oddef eictí gilydd mewn cariad ; gan
fod yn ddyíai i gadw undeb jt ys-

pryd j-nghwlwm tangnefedd. Un
corph sjdd, ac un Ysprj-d, megis ag
y'ch gaiwj-d jti un gobaith eich gal-

wedigaeth ; ün Arglwydd, un lîydd.

un tdydd, un Duw á Thad oli, yr
hwn sy goruwch oll, a tlmvy oll, ac
jTioch oli.

Yr Eíengyl. St. Luc siv. 1.

BU hcfj-d, pan ddaeth jt lesu i dý
un o bennaethiaid y Phariseaid

ar y sabbath, i ÍNwtta bara, iddjTit

hwÿthau ei wj-ljed ef. .4c welê, 'r

oedd ger ei fron ef ryw ddyn yn glaf

o'r dropsi. A'r lesu gau âtteb a lef-

arodd wrth y cyfreithwr a'r Pharis-
eaid, gan ddywedyd, Ai rhdd iach-

âu ar j' sahbatli ? A thewi a wnaeth-
ant. Ac efe a'i cymmerodd atto, ac
a'i hiachaodd ef,"ac al goUjTigodd
jrmaith ; ac a attebodd iddjiit Hwy-
thau, ac a ddj'wedodd, Asyn neu 5ch
pa un o hondch a sjTth i bwU, ac' yn
ebrwydd ni's tj-n ef allan ar y dj-àd
sabbâth ? Ac ni allent roi attcb j"n

ei erbj-n ef am y pethau hj-n. Ac ëfe

a ddjTTcdodd wrth y g^vahoddedig-
ion ddammeg, pan jstjTÌodd fel jt
oeddjTit jm dewis jt "eisteddleoedd

uchaf, gan ddywedÿd wrthjTit, Pan
y'th wahodder gan neb i neithior, nac
eistedd yn j- Ue uchaf ; rhag bod un
anrhj^dêddusach nâ thi wedi ei wa-
hodd ganddo; ac i hwn a'th wahodd-
odd di ac jntau, ddj-fod a dywedj-d
wrthj-t, DjTO le i hwii ; ac jTia dech-
reu o honot ti trwy gywiljdd gjTii-

meiyd y Ue isaf. Éithr pan y'th wa-
bodaer, dos ac eistedd jn j- Ue isaf

;

fel, pan ddelo 'r hwn â'thwahodd-
odd di, y gaUo efe ddj-wedyd wrthyt,
Y cj"faUl, eistedd yn uwch i fytâi

:

yna y bydd i ti glod jTigydd y rhai

ä eistedäant gyd á thi afy bwrdd.
Caiiys pob uri a'r a'i dyrchafo ei

hun," a ostjTigir ; a'r liwn 'sydd yn ei

ostwng ei liun, a ddyrchetir.

Y deuìtaic/ed Su! gteedi'r Drindod.

Y Cblect.

OArglwydd, ni a attolygwn i ti,

ganiattâu i'th bobl râs i wrth-
ladd profedigaethau 'r byd, y cnawd,
a'r cjlhraul ; ac â pliur galon a
meddwl i'th ddüyn di jr unig Dduw,
tr¥.-y lesu Grist ein Harglwjdd. A-

Yr EpittiA. 1 Cor. L 4.

\TR ydwyf j-n dîolch i'm Duw bob
J- amser drosoch chwi, am y gras
Duw a rodded i chwi jTig Nu'hrist

lesu; am eich bod ym rahob peth
wedi eich cyfoethogi ynddo e^ mewn
pob ymadrodd a phob g\vj-bodaeth :

megis y cadamhawj-d tystiolaetli

Crist jTioch. Fel naà ydych jti oI

mewn un dawn ; jti disgwjl am
ddatguddiad ein liarglwj-dd lesu
Grist ; jT hwn hefjd a'ch cadara-
há chwì hyd y diwedd jti ddîargj'-

oedd, vn njdd ein Harglwj'dd lesu
Grist.

"

I> E/cngÿì. St. Matth. 3cm. 31.

GWËDI clj-wed o'r Phariseaid
ddarfod i'r ìesu ostegu 'r Saduce-

aid, hwy a ymgynnuUasant ynghd
i'r un Ue. Âc uh o honynt, yr hwn
oedd gyfreithiwr, a ofynoàd iddo, gan
ei demtio, a dj-wedd, Athraw, pa
un \-w'r gorchyinjTi "ma^^T yn y gyf-
raitli ? A'r lesu a ddywedodd wrtíjo,

Ceri yr Arglwj-dd dy Dduw â'th hoU
galori, ac â'th holl enaid, ac â'th

hoU feddwL Hwn j-n'r cjTitafi a'r
gorchymj-n mawr. A'r aiì sy gyff-

elyb iddò ; Càr dy gjTnmjdog fel ti

dy him. Ar \ ddau orchjTiijTi hyn
y'mae 'r hoU "gj-fraith a'r prophwydin BefylL Ac' wedi ymgasglu "o'r

Pharisêaid ynghýd, jt lesu a ofjTi-

odd iddjTif,'gan ddj-wedyd, Beth a
dybygnch cliwi ani Grist? Mab i

bwj- ydyw? Dywedent wrtho, Mab
Dafyàd.' Dywêdai j-ntau wrthvnt,
Pa fodd gan hj-nny"y mae Dafydd
jTi jT j-spryd jTi ei âlw ef yn Ar-
glwydd^ gan ddj-wedyd, Dj-wedodd
JT Arglwydd rth "fy Arglvíydd,
'Eistedd a'r fy neheulaw, hyd oni
osodwj-f dy eíjTiion j-n droed-faingc
i'th dfaed di ? Os vw Dafj'dd gan

E2"



Y PEDWERYDD SUL AR BYMTHEG
hynny yn ei alw ef yn Arglwydd, pa
fodd "y mao efe yn fab iddo ? Ac ui
allodd neb atteb gair iddo ; ac ni
feiddiodd neb o'r dydd hwunw allan
ymofyn âg ef mwj-ach.

V pedwerydd Sul ar bymtheg
giccdi'r Drindod.

Y Colect.

ODDUW, gan na allwn hebot ti

ryngu bodd i ti ; O'th drugaredd
caniattâ, fod i'th Lán Ysprj-d ym
mhob peth gj'farwjddo a lìj"io ein
calonnau, trj- lesu Grist èin Har-
glwj'dd. Amen.

Yr Epistol. Ephes. iv. 17.

HYN gan hj-nny yc vryí ya ei

ddyn-cdyd, ac j-n ei" dj'stiol-

aethu jm jt "Arghvydd, na ròdioch
chwi mwyàch, feî y mae 'r Cenhedl-
oedd eraìH jti rhodio, jm oferedd
eu meddwl ; wedi tywj-llu eu deall,

wedi ymddîeithrio bddi wrtli fuch-
edd D'duw, trwj'r auwjbodaeth sydd
ynddjTit, trwy "ddallineb eu calon : y
rhai, wedi diddarbodi, a jmroisant í

diythyüwch, i wneuthiu-" pob aflen-

did yn unchwant. Eithr chwj-chwi
nid felly y dj'sgasoch Gri£t ; os bu i

chwi ei glj-wed ef, ac os djsgwyd
chwi ynddo, megis j" mae'r gwirion-
edd jTi jT lesu : Dodi o honoch lieib-

io, o ran jt ymanveddiad cyntaf, jt
hen ddyn, jt hwn sy lygredig jii ol

y chwantau twj-llodrus ; ac jTnad-
newyddu yn j'spryd eich mcddwl ; a
gwisgo y dyn newjdil, yr hwn jti

ol Duw a grcwjd mewn cj'íiawnder
a gwir sancteid"drwj-dd. O hor*vj-dd
paham, gan fww yniaith gel«ydd,
dj-wedwch y gwir "bob un «Ttfi ei

gmmydog ; oblegid aelodau jdym
i'n giljdd. Digiwch, ac na phech-
wch. Na fachluded jt haul ar eich
digofaint chwi : ac n"a roddwch le i

ddiafol. Yr hwn a ladrattaodd, na
ladratted mwyach ; eitlir yn hj-trach
cjTnmered boen, gan weithio à'i ddívy-
lâw jT hjTi sy dda, fel y byddo gan-
ddo beth i'w gj-frannu i'r hwn y niae
angen arno. Na ddeued uu jTuad-
rodd lljgrcdig allan o'ch genau chwi

:

ond y cjirjw un ag a fjddo da i ad-
eiladu jti fuddiol, fel y paro ras i'r

gnTandawr. Ac na thrisîêwch Lân
Yspryd Duw, trwy'r hwn y'ch sel-

iwjd hyd ddydd prynedigaeth. Tjti-
ner j-maith oddi wrthych bob chwer-
wedd, a llid, a dig, a llefàin, a chabl-
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edd, gj'd â pbob dry^oni. A bydd-
wcli gj-mmjTiasgar i'ch gilydd, \-n
dosturiol, j-n maddeu i'ch gilj-dd,
megis y maddeuodd Duw er mwyn
Crist i chwlthau.

I> Efcngyl. St. Matth. ix. 1.

YR lesu a aeth i mewn i'r llong,
ac a acth trosodd, ac a ddaeth

i'w ddinas ei hun. Ac wele, hwy a
ddygasant atto wr claf o'r parljrs,"jm
gorwedd mewn gwely. A'r lesu j-n
gweled eu flFj-dd hwy, a ddywedodd
wrth y claf ó'r parlys, Ha fab, cym-
mer gjsur ; maddeu'wyd i ti dy bech-
odau. Ac wele, rhai ö'r ysgrifonydd-
ion a ddjTvedasant jTidd'jTit eu hun-
ain, Y mae hra jn" cabíu. A phan
welodd jT lesu eu meddyliau, efe a
ddj-wedodd, Paham y meddyliwch
ddrwg jTi eich calonnau ? Canys pa
un hawsaf, ai dywedyd, Maddeiiwj'd
i ti dy bechodau, ai dywedj-d, Cy-
fod, a rhodia ? Eithr fel y gwypoch
fod awdurdod gan Fab j' djTi ar y
ddaear i faddeu pechodau (jnia j- dj'-

wedodd efc \vrth y claf o'r parlys)
Cjd, cymmer dy "wely i fynu, a dos
i'th d. "Ac efe a "gyfododd, ac a aeth
ymaith i'w d ei hun. A'r torfeydd
pan welsant, 'rhj-feddu a wnaethant.
a gogoneddu Duw, yr hwn a roisa
gj-fi-j-w awdurdod i ddjTiion.

Yr ugeiììfcd Sul gicedi'r Drindod.

Y Colect.

HGLL-gj-foethog a thnigaroccat
Dduw, o'th ragorol ddaioni

cadw ni, ni a attoljgwn i ti, rhag
pob peth a'n drj'ga ; fel y byddom
jTi bnrod, yn enaid a chorph, i allu

ä chalonnau ewyllysgar gj'flawni y
cj'frj'w bethau ag a fj-nnit ti eû
grrneuthur, trwy lesu Grist cin Har-
ghvj'dd, Amcn.

Tr Epistol. Ephes. v. 15.

GA^TELWCH gan hynny pa fodd
j- rhodioch yn ddîesgeulus ; niU

fel annoethion, oîid fel doethion ; gan
brjTiu'r amscr, oblegid y dyddiau sy

ddrwg. Am hj'nny na fyddwch ari-

noethion, eithr j^n deall beth j-n' cw-
yllys jT Argl\vjdd. Ac na feddwcr
chi gan win, jti jt hjTi y mae
gomiodedd; cithr llanwer chwi â'r

Ysprj'd ; gan lcfaru wrth cich gil-

ydd fnewn psalmau, a hj-mnau, ac
odlau j'sprj'dol

;
gan panu a phj-ngc-

io yn cich calon i'r Arsílwydd ;
gan
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ttciîolch yn wastad i Ddaw a'r Tad,

am bo!) peth, yn enw ein HarglwTdd
lesu Grist; gan ymddarostwng i'ch

giiydd yn ofn Du.
Yr E/.iì!iyL St Matth. x.\ii. 1.

A;TI lesu a ddywedodd, CyfTcIyl)

-I- yw tcyrnas nefoedd i ry\v froii-

hin a wnacth brîodas i'w fab ; ac a
ddanfonodd ei weision i alw y rhai

a walioddasid i'r briiodas ; ac ni fj-u-

nent hwj- ddyfod. Trachefn efe a
anfonodd weision eraill, gan dd>'wed-

j-d, Dywedwch wrth y rhai a wa-
hoddwyd, Wele, parottoais fy nghin-

iaw ; fv ychen a'm pasgcdigion a
ladd^rj'd, a phob petli sy barod

:

deuwch i'r brîodas. A hwj% \-n ddî-

ystyr ganddj-nt, a aethanl jTnaith,

un i'w faes, ac arall i'w fasnach

:

a'r lleill a ddaliasaut ci weision ef, ac
a'u hammharchasant, ac a'u lladd-

asiuit A plian glj-bu'r brenhin, efe

a lidiodd ; ac a ddanfonodd ei lu-

oedd, ac a ddinj-striodd y lleiddiaid

hj-nuj-, ac a losgodd eu dînas hwjnt.
Ýna efo a ddywedodd wrth ei weis-

ion, Yn v,ir y brîodas sj' barod, ond
V rhai a wâhoddasid nid oeddj'nt

üeiìwng. Ewch gau hj'nny i'r prif-

îîjTdd, a ch>-nnifev ag agafibch, gwa-
hôddwch i'r brîodas. A'r gwcision

hjainy a aethant allan i'r prif-ftjTdd,

al' a "gasglasant j-ngliýd ^-nnifer oli

ap a gawsant, dr\vg a da : a llan-

wyd y brîodas o wahoddcfiijäon. A
phan ddaeth y brenhin i mev.-n i wcl-

ed y gwahoddedigion, efe a ganfu
ynoddyn heb wisg prîodas am dano.

Ac efe a ddywedodd wrtho, Y cyfaill,

pa fodd j' dâethost i mewn jTua, heb
fod gennyt visg priodas? Ac ynt-

au a acth j-n fud. Yna y dj-ed-
odd >• brcnhin wrtli y gweinidogion,
lihv.-yniwch ei draed a'i ddwylaw, a
ciiyminerwcii ef j-maith, a ttìetiwch

i'r' tj'wj'llwch eithaf : jtio y bydd
Av>-lo"faih a rliingcian daimedd. Can-
j's Ilawer sydd wedi eu galw, ond
chydig wedi eu dewis.

1> unfed Sul ar hugain gieedi'r
Drindoà.

Y Coìect.

ODrugarog Arglwydd, ni a attol-

j'gwn i ti ganiattàu i'th ffyddlon
bobl faddeuant a thangnefedd ; fel

y glanhâcr hwjTit oddi wTth eu holl

bechodau, ac gwasanactlionî di ä
meddwl heddychol, trwj- Icsu Grist
eiu Harglwj-dd. Amen.
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Yr Epis'ol. KpI;C3. ^i. lí.

FY mrodjT, jTuuerthwch Jii yr
Arglwydd, ac ynghadcmid ci

allu ef. Gwisg\vch h<jll arfogaefî)

Duw, fel y gallach sefyll JTI erbyn
cj-nllwyniöa diafol. U'ûlegid nid j-at

elu hjTadrecli ni j^i erbyn gwacd
a chnawd; ond jtí crbyn tj'wj-sog-

aethau, yn erbjTi awdurdodau, jn
erbjn bydol - lywiawdwÿr tywjilwch

y bd hwn, j-n erbyn dr'j-gau j-sprj'd-

ol jTi y nefoliou leoedd. Am h>Ti-

nv c\inmerwch attoch hoU arfog-

aêth "Duw, fel y galloch wTth-sefylI

^•n V dvdd drwg; ac wedi gorphen
pob'peth, scfylL Sefwch gan hjTiny

wedi amgjich-wregj-su eich IwjTiau

â gwirionêdd, a çwisgo dwj-fronneg

cjüawnder ; a gwisgo am eich traed

esgidiau parottoad efcngyl tangnef-

edd. Uwch law pob dim, wedi cym-
mervd tarian v ffydd, á"r hwn y gell-

wch' dditìbddi' holl biccellau tanliyd

y fall. Cyramerwch heftd helm jt

îachawdwTÌaeth, a chledd>-f jt Ys-
pr\d, yr hwn yw gair Duw : gan
weddîo" bob amser, â phob rhjT¥

weddi a deisj-tiad yn yr Yspryd, a
bod jTJ wvliaàwru8 at hyn yma trwy
bob dj-fai-bara, a deisyfiad dros yr
holl s"aint ; a throsof hnnau, fel y
rhodder i mi jmadrodd, trwj- agoryd

fy ngenau jti h, i hyspysu dirgel-

ch jr efêngji ; dros yr hon yr
vyf vn gennad niewn cadwj-n: fel

y 'tra"eth\vj-f yn hý am dani, fel y
perthyn i mi draethu.

Yr EAngiil. St. loan iv. 4C.

ATR oedd rhyw bendefig, jt hmi
X yr oedd ei fab jti glaf jti Ca-
pemaum. Pan glybu hwn "ddyfod

o'r lesu Judea i Galilea, efe a aeth
atto ef, ac a attolj-godd iddo ddyfod
i waered ac iachâii ei fab ef; canys
vr oedd efe yca mron marw. Yna
ìesu a ddywcdodd wTtho ef, Oni wel-

wch chwiarwjddion a rhjíeddodau,
ni cliredwch. Y pendcfig a ddywed-
odd wrtho cf, O Arglwjdd, tjTed i

waered cyn marw fy machgen. lesu
a ddj-weáodd wrtho ef, Dos j-maith

:

y mae dy fab j-n iyv:. A'r gwr a
gredodd y gair a ddj-wedasai lesu
wTtho, ac efe a aeth j-maith. Ac fel

jT oedd cfe jt awrhbn yn mj-ned i

waercd, ci cision a gyfarfuànt âg
ef, ac a fynegasant, gan ddj-wcdyd,
Y mae dy facligen yn fyw. "Yna efe

a ofynodd iddj-nt yr awr y gwellhasai
aruò. A hwj-'a ddj-wedasant wrtho.
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Doe, y Beithfed awr, y gadawodd y
crýd ef. Yna y gwj-bû'r tad mai jt
a\vr honno oedd, yri yr hon y dywed-
asai lesu wrtho ef, Y mae dy fah yn
fyvr. Ac efe a gredoàd, a'i hoU d.
Ýr ail arwj-dd yma drachefn a
wnaeth yr lesu, wedi dyfod o Judea i

Galilea.

Yr eilfed Sul ar huflain gwedi'r
Drindod.

YCoìecL
ARGLWYDD, ni a attolygwn i ti

gadw dy deulu >t E^1^vÎ,'s mewn
duwiolder gwastadoi ; fel y bo, trwy
dy nodded di, iddi gael ei gwaredu
oddi wrth bob g\^Ttli^vT,-neb, ac yn
ddefosiynol ymrói i'th wasanaethu di

mewn 'gweithredoedd da, er gogon-
iant i'th Enw, trwy lesu Grist ein

'

Harglwj-dd. Amcn.
Tr Epiftol. Phil. i. 3.

'

I'M Duw yr yd^^-yf yn dîolch, jin
mhob coffa 'am danoch, bob am-

scr ym mhob deisyíiad o'r eiJdof
drosoch ch-ni oU, gan wneutliur fy

neisyfiad gyd à Uawenydd, oblegiä
eich cymdeithas ch^^i yn yr efengyl
o'r dydd cyntaf hyd yr a\\Thon ; gan
fod n hyderus n hjTi, y bj-dd i'r

hwn a ddechreuodd jtÎocìi waitli da,

ei orphen hj-d ddydd lesu Grist

:

megis j' mae jti iawn i mi sjTiied hjTi

am danoch oU, am eich bbd genriyf

yn fy nghalon, j-n gjTnmaint a'cli

bod chwi oll, jTi gj'staí j-n fy rh\vj-m-

au, ac yn fy amddiffjTi a chadam-
hâd yr efengyl, j-n gyfrannogion íì

mi o ras. Canj-s Duw sy dj-st i mi,

mor hiraethus yf am danoch oU yn
ymysgaroedd lesu Grist. A hjTi jt
wyf j"n ei weddîo, ar amlhâu o'ch

caria'd chwi etto fwyfny, mewn ^yy-
bodaeth a phob synwjr : fel j- prof-

och y pethau sydd â gwahaniaeth
rhjTigddjmt ; fel y bytI<loch biu- a
didramgydd hjd ddjdd CrL-t;

wedi eich cyfla^\'ni â ffr«-j'thau cyf-

iawnder, y rhai sj' tryry íesu Grist,

er gogoniant a moliant i Dduw.
Yr Efcnpyì. St. Matth. .T^iii. 21.

PETR a ddjTredodd wrth yr lesu,

Arglwj-dd, pa sawl gwaith y
pecha fy mrawd i'm herbj-n, ac y
maddeúaf iddo ? ai hyd seíthwaith ?

Yr lesu a ddj-wedodd wTtho, Nid j-d-

wjrf jTi djTvedyd nTthjt, Hjd seith-

waitíi ; on'd, Hyd ddengwaith'a thrug-

ain seithwaitb. Am hj-nny y cyít-

elybir te^Tnas nefoedd i"mv frenlün,

:s

a fjTmai gael cyfrif gan ei weision.

A 'phan ddechreuodd gj"frif, fe a
ddjgwj-d atto un a oedd ÿn ci ddy-
led efo ddeng mil o dalentau. A
chan nad oedd ganddo ddim i dalti,

gorchymynodd ei arglwydd ci werthu
of, a'i wraig a'i blant, a chwbl a'r a
fcddai, a thalu'r ddyled. A'r giTas a
sjrthiodd i lawr, ac a'i haddolodd
ef, gan ddywedyd, Arglwj-dd, bydd
jTnarhôus wrthj-f, a mi a dalaf i ti y
cwbl oll. Ac arglwjdd y gwas hwn-
nw a dosturiodd wftho,"ac a'i goll-

yr.godd, ac a faddeuodd iddo y ddy-
ied. Ac wedi myned o'r givas hwn-
nw allan, efe a 'gafodd un o'i gjd-
weision, jt hwn oedd yn ei ddyled ef

o gan ceiniog ; ac efe a ymaflodd
ynddo, ac a'i ílindagodd, gan ddy-
wedyd, Tâl i mi jT hyn sy ddyledûs
arnat. Yna y sj-rthiodd ëi gjd-was
wrth ei draed ef, ac a ymbiîibdd âg
ef, gan ddywedyd, Bydd j-marhôua
wrthj-f, a riii a "dalaf i ti y cwbl oU.
Ac ni's gwnai efe ; ond myned a'i

inrw ef jTigharchar, hyd orii thalai

yr hyn oédd ddylcdus. A phan wel-

odd ei gjd-weision y petliau a wnel-
sid, bu ddrwg dros íien ganddjTit ; a
hwy a ddaethant ac a fjTiegasant i'w

hafglwydd jT hoU bethau a fuasai.

Yna ei arglwj'dd, wedi ei alw ef

atto, a ddjTvedodd wrtho, Ha was
drwg, maddeuais i ti yr holl ddyled
honno, am i ti jTnbil'â mi : ac oni
ddylesit tithau drugarhílu wrth dy
gjd-was, megis y trugarheais innau
%vrthj-t ti ? A'i arglT\ydd a ddigiodd,

ac a'i rhoddodd ef i'"r poen'n-JT. hyd
oni thalai jr hj-n oU oedd ddyledus
iddo. Ac feUyy gwna fy Nhad nefol

i chwithau, oni faddeuwch o'ch ca-

Ìonnau bob un i'w frawd eu cam-
weddau.

Y trydydd Sul ar hugain fnredi'r
Drindod.

Y Colect. <

ODduw, ein nodded a'ii cademid,

JT hwn wyt awdwr pob duwiol-
der;'Gwrando j-n ebrwydd, ni a at-

tolj-gwn i ti, ddëfosiynol weddîau dy
Egiwys ; a chaniattâ i ni ara JT hyh
yr jTn yu eu herchi yn fij-ddlon, allu

o honom eu cael yn gj-flawn, trwj'

lesu Grist ein HargìwTdd. Amcn.

Yr Epistol. Pliil. iü. 17.

BYDDAYCH gjd-ddilynwJT i mi,

frodjT, ac edrjchwch af y rhai

sjdd j-n "rhodio felíj', mcgis jt ydj-m
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ni jTi siampl i chwi. (Canys y mae ,

Uawer yn rhodio, am y rlíai y dy-
wedais "i chwi yn fynych, ac yr yd-
wj-f }T aiTThon he^d dan wylo yn

I

dwedyd, mai gelynion croeâ Crist

yäynt; diwedd y'rhai yw distryw,

duw y rhai yw eu bol, a'u gogoniant

yn eu cywUydd, y rhai s)dd jti syn-

ied pethau daearol.) Canys ein hjTn-

arweddiad ni sydd yn y nefoedd, o'r

lle hefyd yr ÿdym yn disgwjl yr
lachawdwr, yr'Arglwydd lesu Grist

:

JT hwn a g)"ôiewidia ein corph gwael
ni, fel y gwneler ef yr un fftìrf â'i

gorph gogoneddus e^ yn ol y nerthol

weithredmd, trwy yr'hwn y dichon
efe, îe, ddarostwng pob peth iddo ei

hun.

I> Efengyì. St. Jlatth. x.\iL 15.

Y'SX'R aeth y Phariseaid, ac a
gymmerasant gyngor pa fodd

y rhwydent ef yn ei ymadrodd. A
hwy a ddanfonasant atto eu disÿ^bl-

ion ynghjd â'r Herodiani.iid, gaü
ddj-wedyd, Atliraw, ni a ^yyddom dy
foU jTi "eirHÌr, ac jn dysgu tlbrdd

I)uw mc^rn gwirioiledd, ac nad oes

amat ofal riiag neb : oblegid nid wyt
ti yn cdrj-ch ar wyncb dynion. Dy-
weä i nî gan hjTiny, Beth JT wyt
ti j-n ci dybied'? Âi cyfreithlawn

rho'ddi teyrn-ged i Cesar, ai nid yw ?

Ond yr lesu a wybu eu drj-gioni

hwy, 'ac a ddywedodd, Paham jt
ydych yn fy nhemtio i, chwi ragriîh-

wr ? fiangoswch i mi arian y dejTU-
gêd. A hwy a ddygasant atto gein-

iog. Ac efe a ddywedodd wrthjTít,

Eiddo pwy j-w y ddelw hon a'r ar-

graph ? Djrwedasant wrtho, Eiddo
Cesar. Yna y dj-wedodd wrthynt,

Telwch chwithau jt eiddo Cesàr i

Cesar, a'r eiddo Duw i Dduw. A
phan glywsant hwy hj-n, rhyfeddu a
wnaethant, a'i adael ef, â mj-ned
ymaith*

Y pedwerydd Sul arhugain giccdi 'r

Drindod.

'

Y Colect.

OArglwydd, ni a attolygwn i ti

ollwng dy bobl oddi' vTtU cu
camweddau ; îel trwy dy ddawnus
drugaredd y byddoin rj-ddion oll

oddi wrth rwymau 'r pech'odau hj-n-

ny y rhaitn ein cnawdol freuolder
• a wnaethom. " Caniattâ hyn. O nefol

Dad, er canad ar lesu' Giist ein

Harglwydd bendigedig a'n Hiach-
awd^TT. Amen.

73

I> Epistol. Col. i. 3.

YR ydj-m yn dîolch i Dduw a
Thad ein Harglwydd lesu Grist,

gan weddîo drosoch chwi jti wastad-
ol, er pan glywsom am eich fijdd
yng îíghrist lesu, ac am y cariad sy
gennych tu ag at jT holl saint; er
mwj-n j' gobaith a roddwyd i gadw i

chwi yn y nefoedd, am jrr hon y
clywsoch ô'r blaen yngair gwirion-
edd jT efengyl ; jt hon sydd wedi
dj-fod attoch'chwi, megis âg y mae
yn JT holl fjd; ac sjdd jTi dwyp
ÍFrwÿth, megis ag yn eich plith chwi-
tliau, er y dydd 'y clj^rsoch, ac y
gi^ybuoch ras Duw mewn gwüion-
cdd : megis ag y dysgasoch gan Epa-
jiiutis ein hanyl gyd-was, yr hwn
sy drosoch chwi yn fiyddlon weinid-

og i GiTst ;
yr hwn h'efyd a amlyg-

odd i ni eicli cariad chwi j-n yr s-
l'rjd. herwydd hyn, ninnau hef-

yd, er y dydd y clywsom, nid j'djm
j-n peidio â gr^eddîó drosoch, a deisyf

LÌch cj'flawni chwi ä gwybodaeth ei

ewyllj's ef, ym mhob doethineb a
deâll " yspryd'ol : fel y rhodioch jti

addas i'r Àrglwjdd, i bob rhyngu
bodd, gan ddwTÌi ffrwyth ym mhob
gìYeithred dda, a chynnyddu yngwy-
bodaeth am Dduw ; 'wedì eich'nerthu
â phob nerth, yn ol ei gademid go-
goneddus ef, i bob dîoddefgarwch a

j

l'.ir-jTnaros gyd ä Ilawenjdd
; gan

' ddlôlch i'r Tad, yr hwn a'n gwnaeth

I

ni yn gymmwj-s i gael rhan o etif-

cdáiaetli j- sain't j-n y goIeunL

Yr E/iHÿ!. St. Matth. Ls. 18.

TRA'R oedd yr leí^u jti dj-wedyd
hjTi wrthj-nt, wcle, daeth rhw

bennaeth, ac 'a'i haddolodd et, gan
ddjrwedyd, Arglwydd, bu farw fy

merch jr awT hon : eiîhr tjred a
gosod dy law ami, a bjw fj'dd hi.

A'r lesu a gj-fododd, ac a'i eanlyn-
odd ef, a'i ddisgyblion. (Ac wele,

,
gwraig y buasai gwaedlif ami ddeu-

1 ddeng rùlynedd, a ddaeth o'r tu ce&i

i

iddo, ac â gyffyrddodd âg jmyl ei

wisg ef: canj's hi a ddywedâsai yn-
ddi ei hun, ös caf yn unig gytfwrdd
â'i wisg ef, iach fyddaf. Yna'r lesu
a dródd ; a phan ei gwelodd hi, efe a
ddj-wedodd, Ha ferch, bydd gysunis

;

i dy ffydd a'th iachaodd. " A'r wraig a
' iachâwjd o'r awT honno.) A phan

I

ddaeth jt lesu i d'r potmaeth, a
' gwelcd "y cerddorion a'r dyría yn
terfysgu,' efe a ddj-wedodd wrthjmt,

i Cili"wch : canys ni 'bu ferw'r Uangces,
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ond cysgu y mae hi. A liv.y a'i

gwatwarasant ef. Ac wedi bwiw y
dyrfa allan, efe a aeth i mewn, ac â
yinaflodd yn ci llaw hi; a'r llang-

ces a g)-foaodd. A'r gair o h}-n a
aetb dros yr holl wlad bomio.

Tpummcd Sul ar hitgain gwrdl'r
Drindod.

y Colect.

DEFFRO, Arglwydd, ni a attol-

ygwn i ti, ewyliysion dy ffydd-
loniaia ; fel, trwy ddn-yn aml ffi-wrth

g[weitbredoedd da, y catì'ont genhj'í
ti yn ehelaeth eu go'brv.-yo, trwy lesu
Grist ein Harglwjdd. Amen.
Yn Ue ì/r Epistul. Jer. xxiü 5.

"Y\,^ELE y dyddiau ya dyfod, medd
' ' yr Afgljdd, y c\'fodaf i Ddaf-

ydd Flagm-yn cytiawn; a Brenhin
a dejTnasa,'ac a' Iwj-dda, ac a wiia
fam a chyíiawnder a'r y ddaear. Ya
ei ddyddiau ef jt achubir Judah,
ac Israel a breswjlia jti ddîogcl : a
hyn fvdd ei Enw ar vr hwn v gelwir
ef; Y'R ARGLWYDD ElS' CYF-
lAWNDER. Ani hjniny wele y
dyddiau yii dj-fod, medd jt Ar-
giwydd, pryd ua ddywedant mwy-
ach, Bj-w j-w'r Arp'lw-jdd, yr h«"n"a
ddug feibion Israel i fjTiu b wlad jt
Aipht ; cithr, Byw yw'r Arglwydd,
yr hwn a ddug i fj-uu ac a dywj'sodd
had tj' Israel o dir y gogledd, ac o
bob gwlad lle y gyrraswn i hv.Tnt

;

a hv;ry a gânt aros yn cu g\vlad cu
hun.

Yr E/engyl. St. loan n. 5.

AT'NA'R lesu a ddjTchafodd ei

í Ij'gaid, ac a welodd fod tjTfa
fai\T j-n dj-fod atto ; ac a ddywedodd
wrth Phylip, O ba lc y prynwn ni

íara, fel y caffo y rhai hj-n" fwj-tta ?

(A hj'n a ddj-wedodd efe i'wbrofi
ef : cänj's efe a wjddai beth jt oodd
efe ar fedr ei wneuthur.) Piiylip a'i

hattebodd ef, Gwcrth dau can ceiniog
o £ara nid j-w ddigon iddynt hwy, fel

y gallo pob uu o honynt gjTnmerj'd
ychydig. Un o'i ddisgybliôn a ddy-
wedodd wrtho, Andreâs, brawd Si-

mon Pctr, Y raae yraa ryw fachgen-
nyn, a chanddo biìm torth haidd, a
dau bj'sgodyn: ond beth yw hjnny
rhwng" cj-nnifer ? A'r lesu a 'ddj'-

wedodd, Pcrwch i'r djTiion eistedd i

lawr. Ac JT oedd glaswellt lawer yn
y fan honn'o. Felly y g^-JT a eiîtedd-

asant i lawr, raghvlch pum mil o
80

nifer. A'r lesu a gymmerth y torth-
au ; ac wedi iddo ddîolch, efe a'u
rhannodd i'r disgj'blion, a'r disgybl-
ion i'r rhai oedd yn eistedd: felly

hefyd o'r pysgod, cjTnmaint ag à
fjnuasant. Ac wedi eû digoni hwj'nt,
efe a ddj'wedodd wrth ei ddisgjbûon,
Cesglwch y briwfwyd gwedcüLI, fel

na choUer dim. Am hj-nny hwy a'i

casglasant; ac a lanwasant ddeu-
ddeg basgedaid o'r briwfwyd, o'r

pum torth haidd, a weddillasai gan
j' rhai a fwyttasent Yna y dynion,
pan welsant jt ar\vydd a Ni-naethai'r

lesu, a ddj-íYedasant, Hwn j-n ddîau
yw y Prophwyd oedd ar d'dj'fod i'r

byd.
•; Lÿdd ychwaiieg o Suliau o f.aen Sul

ì/r Adfent^ cymmerer Gicasanaetli rluU
o'r Sìdiau u adamyd heb ddarUen ar cl
yr Tstwuüy i gy/uiwìti eynnìfcr ag y syàd
ynnìffug yma. Ac os tr/dd Uaif gadaìff-
er y rhai a fo dros ben : eit'tr arferer y
Colect, yr Bpistoì, a'r Efengijl ddiiceddaf
yma, bob amser ar y Sal nesafo Jlaen
yr Adfent.

Dydd Sant Andreas Apostol.

Y Colect.

HOLL-alIuog Dduw, jr hwn a
roddaist gjfrj-w i-as i'th fendlg-

cdig Apostol Sant Andrcas, fel jt
ufuddhaodd efe j-n ebr^^-j'dd i alwad
dy Fab Icsu Grist, ac a'i dilj-nodd ef
yn ddîoed ; Caniattà i ni 'oll, wedi
cin galw gan dy Air bendigedig, yn
ebrwjdd j-mroddi o honom i gj-f-

lawui ju uíudJ dj' sanctaidd orchj'-

mj'nion, trwy yr ùm-hyw lesu Grist

ein Harglwj'dd. Amcn.
Yr Epìstol. Rhuf. .t. 9.

OS cj-fîcsi â'th enau jt Arglwj'dd
lesu, a chredu j-n dy galon ì

Dduw ei gyfodi ef o feirw, cadwediç
fyddL Canys á'r galou y credir i

gyíiawnder, ac â'r genau y cyffesir i

iachawdwriaeth. Oblegid y mae'r
ysgrj'thj'r j-n dj-wedyd, Pwj' bynnag
sydd j-n credu 'jTiddo ef, ni cîij'wil-

j'ddir' Canys nid oes gwahaniaeth
fhwng luddew a Groegwr; oblegid
jT un Arglwj-dd ar bawb, sydd olud-

ôg i bawb a'r sydd yn galw arno.
Canj's pwy bynnag a alwo ar Enw
jT Árglwj'dd,' cadwedig fydd. Pa
fodd gan hj-nny y galwaiit ar yr hwn
ni chredasant ynddo? A pha fodd

y credant yn yr hwn ni chlywsant
am dano? A pha fodd y cìywant
heb bregethwr ? A pha fodd ý preg-
ethant, oni's danfomr hwynt ? megis
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y Diae jii ysgrifenedig, Mor bryd-
ferth yw traed y rhai sydd yn efang-

ylu tangncfedd, y rhai sydd j-n ef-

angylu pethau daionus! Eithr nid
ufuddhasant h'ny oU i'r efengj'l : ca-

nj's y ruao Esaäas yn dywedyd, O
Arglìvj'dd, pwy a gredodd i'n hjin-
adrodd ni? Am hj'nny ftj'dd sy

trwy glywed, a chlywed tfwý air

Duw. Èithr meddaf, Oni chlywsant
hwy ? Yn dàîau i'r holl ddaear yr
aeth eu swn hwj', a'u geiriau hyd
derfy-nau y byd. "Éithr meddaf, Cíni

wj'bu Israel? Yn gj'ntaf, y mae
Moses jTn dj'^yedjd, ÌMi a b.iraf i

chwi wnfydu trwy rai nid yv: çen-
edl ; trwj' genedl anneallus y'ch digiaf

chwi. lâtnr y mae Esaias j-n ymfiyf-
hâu, ac yn dj'wedyd, Cafwjd fi gan y
rhai nid oeddj-nt j-n fj' ngheiâo ; a
gwnaed fì yn eglur i'r fhai nid oedd-
j-nt j-n j'mofj'n am danaf. Ac with
JT Israeì y mae yn dj'^vedyd, Ar )iýd

y dydd jt estj'nais fy nwyîaw at bobl
anüfudd, ac n gwrth-ddj'wedyd.

Yr Wcngyl. St. Matth. iv. IS.

AR lesu yn rhodio wrth fôr Gali-
lea, efe a ganfu ddau frodyr,

Simon, JT hwn a elmr Petr, ac An-
dreas ei frawd, yn b«Tw rliwyd i'r

môr (canjs pysgodwr oeddj'nt.) Ac
efe a ddj'wedodd \\Tthj'nt,"Deuwc!i
ar fy ol ì, a mi a'cli gwnaf j'n bysgod-
wr dynion. A hwy jn y fan, gan
adael rh\vydau, a'i canlj-nasant ef,

Ac wedi mj-ned rhagddo oddi j-no,

efe a welodd ddau frodjT eraiU, Ìago
fab Zebedëus, ac loan ei frawd,
mewn Uong gyd â Zebedëus eu tad,
yn cyweirio eu rhwydau ; ac a'u gal-
wodà hwy. H^vythau yn ebrwydd,
gan adael y Uong a'u tad, a'i canlyn-
asant et

Dydd Sant Thomas Apostol.

Y Colect.

HOLL-alluog abyth-fywiol Dduw,
yr hwn, er mwy o gadarnhäd

y Ffj'dd, a oddefaist i'th sanctaidd
Apostol Thomas arameu adgyfodiad
dy Fab ; Caniattâ i ni mor berffaith

a chwbl ddîammeu gredu yn dy Fab
lesu Grist, fel na cherydder ein fFj'dd

un amser j'n dy olwg. GwTando ar-
nom, O Aiglwydd, trAvy yr unrhyw
lesu Grist; i ba un, gyd â thi "a'r

Yspryd Glân, y bo 'r hoÜ anrhj'dedd
a'r gogoniant, "jt awr hon ac yn oes
oesoedd. Amen.

81

Tr Epistol. Ephes. ii. 19.

WEITUIAN gan hynny nid yd-
ych clnri mwyach jii ddîeithr-

iaid a dyfodiaid, ond j-n "gjd-ddinaB-
j'ddion â'r Eaint, ac j'n deulu Duw

;

wedi eicli goruwch adeiladu ar saií

JT apostoliun a'r prophwydi, ac lesu
Grist ci hun yu ben congl-faen : j'n

jT hwn j' nific jt hoU adeUad wedi
êi chj'nimì\-ys gjd-gjssyUtu, yn cyn-
nyddu yn deml sanctaidd j-n yr
Árglwj'dd ; j'n jT hwn y'ch cyd-ad-
eiladwyd ch\vithau yn breswlfod i

Dduwtrwy jt Yspryd.

Yr Efenpyl. St. loan .x.'î. 21.

THOMAS, un o'r deuddeg, jT liwn
a elwir Didymus, nid oedd gj'd

â hwjiit pan ddaeth yr lesu. Y dîs-

gjblion eraiU gan hj-nny a ddj"wed-
asant wrtho, Ni a welsom yr Ar-
glwydd. Yntau a ddywcdodd with-
j-nt," Oni chaf weled n ei ddwj'law
ef ôl JT hoehon, a dodi fy mys j;n ôl

yr hoeUon, a dodi fy Uaw j'n ei j'st-

lys ef, ni cliredaf fi. Ac wcdi wj-th
niwrnod, drachefn JT oedd ei ddis-

gj'liUon ef i mewn, a Thomas gyd ä
liwynt. Yna yr lesu a ddaeth, a'r

drysau jn gauad, ac a safodd j'n y
canol, ac a ddywedodd, Tangnefedà
i chwi. Wedihj-nny y dywedodd
eie wrth Thomas, Moes yma dy fys,

a gwel fy nwylaw ; ac estjn dy law,
a dod j'n" fy j'stlys : ac na fj'dd ang-
hredadj-n, ond credadj-n. Á Tliomas

I a attebodd ac a ddyÄvedodd wrtho,
! Fy Arglwj'dd a'm Duw. Yr lesu a
i

ddywedodd wrtho, Am i ti fy ngwel-
í cd, Thomas, y credaist : bendigedig
yw y rhai ni welsant, ac a gredasant.

A líawer hefyd o arwyddion eraiU a
j

wnaeth yr lesu j-ng'dd ei ddisgybl-

j
ion, y rhai nid ydj'nt j'sgrifenedig yn

;
y Ujnr h>vn. Èithr ypethau hj'n a
jsgrifenwj'd, fel y credooh chm mai
JT lesu yw Crist, Mab Duw ; a chan
gredu, y caffoch fywyd j-n ei Enw ef.

Troad Sant Paul.

Y Colect.

ODduw, yr hwn, trwy bregeth-
iad y gwj'nfydedig Apostol Sant

Paul, a beraist i oleuni'r Efengyl
lewyrchu dros jt hoU fyd ; Caniattâ,

ni a attolj'gwn i ti, allu o honom ni,

gan ddal ei ryfedd dröedigaeth ef

mfwn coffa, ddangos ein dîolchçar-
wch i ti am yr unrhyw, trwy ddilyD
dy fendigedig athrawiaeth jt hon a

B5
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ddysgodd efe, trwy lesu Grist ein
|

Härglwydd. ^7»«»!.

Tn Ue yr Epistol. Act. \x. 1.

ASaul etto yn chwythu bj-gj-thiau

a chelanedd j-n erbyn disgjblion

yr Arglw:,-dd, a aeth at yr arch-off-

elriad, ac" a ddeisyflodd ganddo lyth-

yrau i Ddamascus at y sjraagogau

;

fel, os cai efe ncb o'r llordd lion, na
BTiTr, na gwragedd, y gallai efe ou
dwyn hwy yn rhw)-m i Jerusalem.

Ac fel )T oedd efe'j-n )-mdaith, bu
iddo dd>-fod 5-n agos íDdamascus ; ac
yn ddisymmwth Ue\vyrchodd o'i am-
gylch oleuni o'r ncf. Ac efe a sjTth-

iodd ar y ddaear, ac a glybu lais jti

dywedyd Mrtho, Saul, Saul, paham
yr wyt j-n fy erlid i ? Yntau a ddy-
wedodd, Py w)-t ti, Arglwjdd ? A'r
Arglwydd a ddywedodd, Mj-fi yw
lesu, yr hwn jt \\yt ti j-n ei erlid.

Caled yw i ti wingo yn erbj-n y syni-

bylau. Yntau, gan gi-j-nu, ac à braw
amo, a ddj-wedodd, Àrgl\vydd, beth

a fynni di i mi ei \vxieuthurî A'r
ArgUvj-dd a ddj-wedodd wrtho,

Cyfod, a dos i'r ddinas ; ac fe a
ddywedir i ti pa beth sy raid i ti ei

wneuthur. A'r g\vr ocdd jti cyd-

deithio âg efe a safasant yn fud, gau
glywed j' Ilais, ac heb weled neb. A
Sàul a gj-fododd oddi ar j' ddaear ; a
phan agorwj'd ei lygaid, ni welai efe

neb : eithr liwy a'i tywj-sasant ef er-

bj-n ei law, ac a'i djgasànt ef i mewn
iDdamascus. Ac efe a fu dridiau

heb weled, ac ni wnaeth na bwjtta,

nac j'fcd. Ac yr ocdd rhjrw ddísgybí

j-n Damascus, a'i enw Ananias. A'r
Xrglwj'dd a ddj'wedodd wTtho ef

mewn ' gweledigaeth, Ananias. Ynt-
au a ddywedodd, Wele tì, Arglwj-dd.
A'r Arglwj'dd a ddywododd wTtho,
Cj'fod, a dos i'r 'ncol a elwir Uniaw-n,

a chais yn nhý Judas un a'i enw
Saul, o 'îarsus : canj-s wcle, y mae
jn gweddîo ; ac efe a welodd mewn
gweledigaeîh wt a clì^-ir Ananîas, yn
dj-fod i mewn, ac j'n dodi ei law
arno, fel y gwelai eilwaith. Yna jt
attebodd Ananias, Arglwj-dd, mi
a glj-wais gan lawer am y gr hwn,
faint o ddrygau a wnaeth ofe i'th

saint di j-n Jerusalem : ac jTna y
mae ganddo awdurdod oddi wTth yr
arch-ofl'eiriaid i rw-ymo pawb sy'n

galw ar dy Enw di. A dj-wedodd jt
Arglwydd witho, Dos j-maith : canj-s

y mae h\vu yn llostr etholedig i mi, i

àdwj'n fy Enw ger bron y Cenhedl-
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oedd, a brenhinoedd, a phiant Is-

rael. Canjs myfi a ddangosaf iddo
pa bethau eu maint sy raid iddo ef

eu d'ioddef er mwj-n fy Enw i. Ac
Ananîas a aeth yröaith, ac a neth i

mewn i'r t: ac wedi dodi ei ddwy-
law arno, efe a ddjrwedodd, Y br.iwd
Saul, yr Arglwydd a'm hanfonodd i,

lesu, yr hwn a j-mddangosodd i ti

ar y fibrdd y daethost, fel y gwelych
drachefn, ac y'th lanwer â'r Ysprj'd
Glân. Ac yn ebrwydd y sjTíhiodd
oddi wTth ei lygaid ef megis cen

:

ac efe a gafodd ei olwg j-n y man

;

ac efe a gyfododd, ac a fedyddiwyd.
Ac wcdi iddo gj-mmeryd bwyd, efe

a gryfhaodd. A bu Saul gjd â'r

disgj-blion oedd yn Damascus, dalm
dàyddiau. Ac j-n ebrwydd j-n y

synagogau efe a bregethodd Grist,

mai efe jn;v Mab Duw. A pha-.vb a'r

a'i clybu ef, a sj-nnasant, ac a ddy-
wedasant, Onid hwn vw'r un oedd
j'n difetha yn Jerusalem y rhai a
alwent ar yr Enw hwn, ac a ddaeth
j-ma cr m^^-j-n hj-n, fel y dygrà hwynt
j'n rh^^j-m at jT arch - oll'eiriaid ?

Eithr Saul a gj-nnyddodd fwj-fwy o
nerth, ac a orclifygodd yr luddowoa
oedd yn preswylio yn Damascus, gan
gadarnhâu mai h\vn jtv y Crist.

Yr Efingiiì. St. Matth. xix. 27.

PETR a attobodd ac a ddj'wedodd
wrth jT lesu, Wclo, njTii a ad-

awsom bob peth, ac a'th ganlj-nas-

om di : beth gan hj-nny a fj'dd i ni ?

A'r Icsu a ddj-wedodd ì^rthj-ut, Yn
wir meddaf i cUvA, y cowch chwi y
rhai a'm canlyuasoch i, j-n jT ad-
enedigaeth, pan eisteddo Jlab j' dyii

ar orsedd ei ogoniant, eistedd chwi-
thau ar ddeudacg gorsedd, yn barnu
deuddeg Uwjth IsraeL A phob un
a'r a adawodd dai, neu frodj-r, neu
chwîorydd, ncu dad, neu fam, neu
wraig, nou blant, neu diroedd, er
mwyn fy Enw i, a dderbj-n y can
cj-mmaint, a bj'wyd tragjrwj-ddol a
etifedda efe. Ond llawer o'r rhai
blaenaf a fyddant yn olaf, a'r rhai
olaf j'n ílaenaf.

d/fíwì/niad Crist ÿn y Deml ; yr
hwn a elwir yn gyffredinol, Pur-
edigaeth y Fcndigedig Fair For-
wy'n.

V Colect.

HOLL-alluog a bj'th-fj'wiol Dduw,
ni a attolj-gwn j-n ufuddol i'th

Fawredd, megis ag ar gjfeuw i hedd-
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yv; y c\'fl\v;."n'iv}-d yn y dcml dy unig-

aneäig' Fab yii slwedd ein 'cnawd
ni ; felly ganîatiâu o Lonot cin cyf-

Iwýno i' ti â chalonnau purlan, tnvy
yr unrh\Tv dy Fab lesu Grist ein

llaigl-.vydd. Antfn.

Yn ììe yr Epistol. MaL üi. 1.

\XTELE fi yn anfon fy nghennad,
» ' ac efe a arloesa'r tt'ordd o'm

blaen i : ac >ti ddisymmwth y daw'r
j

Arglwydd, ýr hwn \t ydych yn ei i

geisio, i'w dêml ; sefAngeí y c\-fam-
'

mod, yr hwn \t ydych yn ei chwcn-
nvch :' welc, efe \ti dyfod, medd Ar-
glwydd y lluoedd. O'nd pwj' a oddef
ddydd èi dd)-fodiad ef? a phwy a
saiî pan jTnddangoso efe? canys y
mae efe "fel tân y toddydd, ac fêl

sebon y golchyddíon. Ac efe a eis-

tedd fei purwr a glanhâwr arian : ac
efe a bura feibioa Lefì, ac a'u coetlia

hwjTit fel am% ac fel arian ; fe! y
byddoat jti ofiâTTninn i'r Arglwydd
offir^vm mewn cylìawnder. Yna y
bydd molus gan jrr Ar^'lwydd off-

rvrm Judah a Jenisalem, inegiä yn
y dyddiau gjT.t, ac fel > bljnj'dd-
oedà gynt. A mi a neiáí àttoc'h cliwi

i £am ; a byddaf dyst cyflj'm j-n cr-

byn yr hudolion, ac yn 'erbj'n ÿ god-
inebr, ac yn erbyn jt anudónwýr,
ac yn erbj-n cam-atîalwj'r cj'flog' y
cj'fiogedig, a'r rhai sydd yn gor-

thrymmu 'r wcddw, â'r amddiíad,
a'r dîeithr, ac hcb fy ofiü i, medd
Arslwj'dd y lluocdd.

Yr TLfcugiìl. Sí. Luc ü 2i.

WEDI cyfl.iwni dyddiau ei phur-
edigaêth hi ynol deddf Sîoseî,

hwy a'i dj'gasant ëf i Jerusalem, i'w

gj-tiwj-no "i'r Arglwydd : (fel JT ys-

grifenv.-jd yn neddf yr Arglivj-dd,

Pob gwrrj' cjntaf-anedig a ei«ir jn
Eanctaidd i'r Arglwydd) nc i roddi
aberth, yn ol yr hyíi a ddjTvedwyd
yn nedd'f yr Argl\vydd, Par o dûr-
turod, neu'ddau gyw colommen. Ac
wele, yr oedd gwr j-n .Jerusalem a'i

enw Simeon ; a'r gwr hwn oedd gj"f-

iawn a duv.ioI, j-n disgwyl am ddi-

ddanwch yr Israêl : a'r Yspryd Gìân
oedd amo. Ac jt oedd wedi ei hj-s-

pysu iddo gan ÿr Yspryd Glán, na
welai efe angau cj-n iddô weled Crist

yrArglwydd. Ac'efe a ddceth trwj-'r

ysprjd i'r doml. A phau ddug ci

rîenî y dj-n bach lesu, i wneuthur
trosto y»' ol defod y ^aith ; j"na

efe a'i cymmerth ef yri ei freichian,
ac a fendithiodd Dduw, ac a ddy-
wedodd, Yr awr hon, Arglwydd, y
goUj"ngi dy was mewn tangnefedd,
j"n ol dy aír : canys fy llygaid a wel-
sant dy iachawdwriaeth, >t hon a
barottoaist ger bron wyneb yr holl
bobloedd ; Goleuni i oleuo 'y Cen-
hedloedd, a go-îoniant dy bobrisrael.
Ac jT ocdd Joseph a'i fam et yn
rhyfeddu am y pethau a ddywedwyd
am dano ef. A Simeon a'u bendiûi-
iodd hwj-nt, ac a ddywedodd wrth
Jlair ci fam ef, 'Wele, hwn a osod-
wjd yn gwj"mp ac yn gjfodiad i law-
er yn iCTaêl, ac yn ar-jdd yr hwn
y dywedir yn ei erbyn (a th'rwy dy
ënaid di dy hun hefj'd \t â cleddj"f

)

fel y datgíiiddier meddyliau lla\ver

I

o galonnau. Ac yr oedd Anna bro-
phwjdes, merch Phanuel, o Iwyth
Aser : hon ocdd oedrannus iawn,' ac
a fuasai fj"w gjd â gwr saith mlyn-

j

cdd o'i morwyndod ; ac a fuasai yn

I

weddw j-nghylch pedair a phedwar
1 ugain mlj-nedd, yr hon nid âi all-
I an o'r deml, ond gwasanaethu Duw
I mewn j"mprydiau a gweddîau ddydd
I

a nos. A hôn hefyd \"n jt awr lion-

I

no, gan sefyll ger lla, a foliannodd

I

jT Arglwj'dd, ac a lefarodd am dano

I

êf wrth y rhai oll ocdd yn disgwjl

I

j"mwared yn Jerusalem.' Ac wedi

I

ìddj"nt orp'hen pob peth yn ol deddf

I
JT Arglwj"dd, hwy a ddychwelasant

I

i Galilea," i'w diÊas eu'hun >'aza-
reth. A'r bach^en a gj"nnyddodd,

I

ac a gryfliaoda yn jt 'yspryd, yn
!
gj"fiawn b ddoethiheb : a grás Duw
obdd amo eí.

Bydd Sant MaUh'iat Aposlol.

Y Coleet.

HOLlf-alluog Dduw, yr hwn j-n lle

Judaâ fradwr a ddetholaist dy
fiyddlon was Matthîas i fod o nifer j-

d'euddog Apostol ; Caniiittâ i'th Eg-
lwj"s, gan f<xl bob amser j"n gadv.-ed-

ig "oddi \\Tth apostolion gau, gael ei

threfnu a'i Uj-wodraethu gan fiydd-

lon a chywir Fugsiliaid, trwy lesu

Griät ein Harglwj^dd. AmLn.

Tn lle ijr Epistoì. Act. i. 15.

\'^N y dyddiau hynny Petr a gj-f-

A ododd i f\"nu "j"nghanol y dis-

gyblion, ac a ddj"wedodd (a nifer yr
enwau yn jt un 'man oedd j"nghylch

ugain â chant) Ha \í")"t ffodjr, jr
oedd j"n rhaid c\"fîawm jt ysgrj"thyr
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yma a rag-ddywedodd yr YBpryd
Glân tnTy enaû Dafydd am Judâs,
yr hwn a fu flaenor i'r rhai a ddal-
lasant yr lesu. Canys efe a gyfrif-

wyd g}-d â ni, ac a gawsai ran o'r

weinidogaeth hon. A h^vn a hwrcas-
odd faes â gwobr anwiredd ; ac wedi
ymgroj!, a dorrodd j-n ei ganol, a'i

noll ymysgaroedd ef a dj-walltwj-d

allan. A bu hyspys h\Ti i holl bres-
wylwjT Jerusaîem, hyd oni elwir y
maes h\Tnnw yn eu' tafod prîodol
hwy, Aceldama ; hjTiny jtc, Maes y
gwaed. Canys ysgrifeuwjd j-n lljfr

y Psalmau, Byilded ei drigfan ef 'j-n

ddifiaethwch, ac na bydded a drígo
ynddi : a, Chj^nmered arall ei es-

gobaeth ef. Am hynnj- mae j-n rhaid,
o'r gwvr a fu jn cyd-jTudaith â ni

yr holl amser yr acth jt Arglwjdd
lesu i mewn ac allan jiì cin plitti ni,

gan ddechreu o fedydd loan hyd y
dydd y c^mcn\yd ef i fj-nu "oddi

wrthyih ui, bod un o'r rliai hjn gj'd

ä ni'yn dj^t o'i adgj-fodiad ef. A
hwy a 0=0Jasant ddau gcr bron ; Jo-
seph, jT hvm a enwid Baisabas, ac
a gyfenwid Justus, a Matthîas. A
chan weddîo, hwy a ddj-wedasant,
Tj'di, Arghí-ydd, jt h^Tn a wyddost
gâlonnau pâwb, (iangos pa un o'r

ddau hj-n a etholalît, i dderbyn rhan
o'r weinidogaeth hon a'r 'apostol-

iaeth, o'r hon y cj'feiliomodd Judas,
i fj-ned i'w le êi tíun. A hwy a fwr-
iasant y coelbrennau : ac är Mat-
thîas y syrthiodd y coolbren : ac efo

a gjf^íyd gj'd "á'r un apostol ar
ddeg.

Yr E/engyl. St. Matth. xi 25.

"Y^R amser hminw jt attebodd jt
ì- lesu, ac y dywedodd, I ti jt jd-
wyf j-n dîolch, O Dad, Arglwj-dd nef
a daèar, am i ti guddio y peth'au hyn
rhag y doethion a'r rhsù deaUus, â'u
datguddio o honot i rai bjchain. lë,

O Dad ; canys fellj- y rhj-ngodd bodd
i ti. Pob pêth a 'rôddwyd i mi gan
fy Xhad : ac nid edwjn neb y Mab,
ond y Tad ; ac nid edûj n neb' y Tad,
ond j' Mab, a'r hwn jt ewj'Uj-sio y
Mab ei ddatguddio jddo. Deuwch
attaf fi bawb a'r y syd J yn flinderog
ac yn llwj-thog, a mi a' esmn-j-thâf
amocb. Cymmenvch fy iau amoch,
a dysgwch gennj-f; canj-s addfwj-n
ydwj-f a gostj-ngedig o galon : a ch»i
a gèwch orph\vysdra i'ch eneidiau.
Canys fy iau sydd esmwj-th, a'm
baìch sj-dd ysgafn.
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Cyfarchiad Mair Wrnffendig-
edig.

Y Co'ect.

NI a attolygwn i ti, O Arglwydd,
dywallt dy ras yn ein calonnau

:

fel, megis y gyddôra gnawdoliaeth
lesu Grist dy Fab trwy gennadwri
angel ; felly, trwy ei grog a'i ddîodd-
efain^ bod i ni gâel ein dwyn i ogon-
iant ei adgj'fodiad ef, trwj- jr unrhyw
lesu Grist ein HarglYFydd. Amen.

Tn lle yr Epistol. Esay \ü. 10.

\rR Arglwj-dd a 'chwanegodd lef-

JL ara wrth Ahaz, gan ddywedyd,
Go^n it' arwydd gan vr Arglwj'dd
dy Dduw

;
gofyn o'r dymder, neu o'r

uchelder oddi 'amodd. Ond Ahaz a
ddj-wedodd, Ni ofj-naf^ ac ni themt-
iaf jT Arglnydd. A dywedodd ynt-
au, Gwrandêch yr awr hon, t Dda-
fj'dd ; Ai bj-chan gennych flino djTi-
ion, oni flinoch hefvd fv Xuw ? Am
hynny yr Arglwydd ei hun a ddyry i

ch«i ar'nydd ; Wele, Morwj-n a fydd
feichiog, ac a esgor ar Fab, ac a eilw
ei enw ef Immanucl. Ymenj-n a mel
a fnytty efe ; fel y medro ymwTthod
â'r drwg, ac ethoí y da.

Tr Efcngyl. St Luc L 28.

AC yn y chweched mis j-r anfon-
wyd yr angel Gabriel òddi wrth

Dduw, i ddinas yn Galilea a'i hcnw
Naiareth, at forj-n wedi ei dywedd-
îo i wr a'i enw .ioseph, o d Dda-
fj-dd ; ac cnw'r forwj-n oedd Mair.
À'r angcl a ddaeth i mewn atti, ac
a ddj-wedodd, Hanffjch well, jr hon
a gefaist ras : jt Arglwydd sy gj-d ä
thi; bendigaid'Yrj-tymmhlith grag-
edd. A luthau, pan ei gwelodd, a
gythryblwj-d wrth ei ymadrodd ef:

a meUdylio a ^vnaeth pa fath gyf-

arch oedd hwn. A dywedodd yr an-
gel wTthi, Nac ofna, Mair; canys ti

a gtífaist fiíatr gj-d ä Duw. Ac wele
ti a çei feicliiogi j-n dy proth, ac a
esgon ar Fab, ac a elwi ei enw ef

lesu. Hwn fj-dd mawr, ac a elwir yn
Fab y Gomchaf; ac iddo j- rhydd
jT Arglwydd Dduw orseddfa ei dad
"Dafydd. Ac efe a dejmasa ar d
Jacob yn dragj-wydd ; ac ar ei fren-

hiniaeth ni bj-dd iliwáid. A Mair a
ddywedodd rth jt angel, Pa fodd

y bydd hyn ; gan nad adwaen i wr î

A'r angel a attebodd ac a ddj-wed-
odd \\-rthi, Yr Yspryd Glân a 'ddaw
amat ti, a nerth Gomchaf a'th

gj-sgoda di : am hytiny hefj-d y peth
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sanctaidd a aner o honot ti, a elwir

yn Fab Duw. Ac wele, Elisabeth djr

gares, y mao hithau wedi beichiojj'i

ar fab jti ei henaint : a ìm-n yw r

chweched mis iddi hi, >t hon a el-

wid yn ammhlantadwj'. Canys çj'd

ä Duw ni bydd dim yn aramhosibl.

A djTTedodd Mair, Wele wasanajeth-

yddes yr Arglwydd ; bydded i mi yn
ol dy air di. Ä'r angel a aeth ym-
aith oddi wrthi hi

Dÿdd Sant Marc ^fangÿìwr.

Y Colect.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn a
ddysgaist dy sanctaidd Eghvj-3

ä nefol athrawiâeth dy Efangjlwr
Sant Marc ; Dyro i ni ras, fei na
byddom megis plant j-n ein cylch-

arwain gan bob awel o wag ddysg-

eidiacth ; eithr ein bod wedi ein sicr-

hâu yngwirionedd dy län Efengyl.

trwy lesu Grist ein Harglwydd.
Amcn.

Yr Epistol. Ephes. iv. 7.

IBob un honom y rhoed gras, yn
ol mesur dawn Cfist. O herwydd

paham y mae efe yn dywedyd, Pan
ddyrcljafodd i'r uchelder, efe a gacth-

iwodd gaethiwed, ac a roddes rodd-

ion i ddjTiion. (Eithr, Efe a ddyrch-
afodd, beth j-w, ond darfod iddo hef-

yd ddisgyn jti gj-ntaf i bartliau isaf

y ddaear ? Ÿr hvi-n a ddisgj-nodd j^v

jT hwn hefyd a esgj-nodd goruwch
jT holl nefoedd, fel y cj-flawnai bob
peth.) Ac efe a roddcs rai jti apos-

tolion, a rhai jti brophwjdi, a rhai

jTi efangj'lwr, a rhai yù fngeiliaid

ac yn atnrawon ; i berfieithio'r saint,

i waith y weinidogaeth, i adeilad

coiiih Crist ; hyd oni ymgjíarfydd-
om oll yn undeb ftydd â g^'bodaeth
Mab Duw, yn wr perffaith, at fesur

oedran cyflaívnder Crist : fel na bydd-
om mwj-ach yn blantos, yn bwhwm-
man, ac yn em cj'lch-arwain â phob
awel dysgeidjaettì, trwy hocced dyn-
ion, trwy gj-frwysdra, i gjTiUwyn i

dwyUo ; eithr gan fod yn gj^vir niewn
cariad, cynnyddu o honom iddo ef

\-m mhob peth, yr hwn j^v'r pen, sef

Crist : o'r hwn j' mae 'r holl gorph
wedi ei gj-d-ymgynnull a'i gyd-gj-s-

sylltu, trwy b'ob cjTnmal cynhaüaeth
yu ol y ncrthol weithrediad ym mes-
ur pob rhan, yn gwneuthur cj-nnj'dd

y corph, i'w âdeíladu ei hun mëwn
caríao.
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Yr E^engyl. St. loau .w. 1.

MYFI yw y wir winwjdden, a'm
Tad w'r" IlafurT^T. Pob cangen

ynof fi hcb ddwyn fí'rT.-j-th, y mae efe

yn ei thynnu ymaith : a phob un a
ddygo tirwj'th, y mae efe yn ei glan-

hâu, fel y dygo fwy o fîrwyth. Yr
awrlion yr ydych chwi jni lâii, trwy'r

gair a leferais i wrthych. Arhoswch
j-nof ti, a mi ynoch chwi. Megis na
all y gangen dd\vjTi ffrwj'th o honi
ei hun, onid erj's j'n y wîn\vdden

:

felly ni ellwch chwiíhau, onid ar-

hoswch ynof fi Slj-fi yw'r winwdd-
en, chwíthau j-w'r "canghennau. Yr
hwn sj'dd j'n aros ynof tì, a minnau
j-nddo yntau, hwnnw sj'dd j'n dwyn
ffrwj-th lawer : oblegid hebof fi ni

ellwch chwi v,Tieuthur dim. Onid
erj's un j'nof fi, efe a daflwyd allan

megis cangen, ac a iYyiYodd : ac y
maent j-n eu casglu hwynt, ac yn cu
bwrw j-n tân ; a hwy a losgir. Os
arhoswch jTiof fi, ac aros o'm geiriau

jnioch, beth bj-nnag a enTÌlysioch,
gofynwch, ac efe a fj'dd i chwi. Yn
hj'n y gogoneddwyd fy Nhad, ar
ddwyn honoch ffrwjrth lawer ; a
dìsgyblion fj-ddwch i mi. Fel y car-

odd y Tad fì, felly y cerais innau
chwithau : arhoswch jn fy nghar-
iad i. Os cedwch fy ngorchymynion,
chwi a arhoswch j'n fy nghariad

:

fel y cedwais i orchjTnyuion fj' Nhad,
ac jT ^^j-f j'n aros yn ci gariad ef.

Hj'n a ddj'wedais n'fthych, fel jt ar-

hosai fy Ilawenydd ynoch, ac y bydd-
ai eich llaweny"dd yn gj'flawn.

Dyihl Sant Phylip a Sant lago,
Apostolion.

Y Colect.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn ol
wir adnabod yyv bywyd tragy-

wyddol ; Caniattâ î ni berffaith ad-
nàbod dy Fab losu Gi-ist i fod yn
ffordd, yn wirionodd, ac yn fywyd;
fel, gan ddilj'n Ilwj'brau dy sanct-

eiddiol Apostolion "Sant PhyUp a
Sant lago, y bo i ni rodio yn ddî-

ysgog ar y lì'ordd y sy'n arwain i

îy>vj'd tragj'Yi'j'ddoI, tr\vy'r unrhyw
dy "Fab Ies"u Grist ein Harglwydd.
Amen.

Yr Epistol. St. lago i. 1.

IAGO, gwasanaeth'nT Duw, a'r Ar-
ghvydd lesu Grist, at y deuddeg

Uwyth "sydd ar wasgar, annerch. Cyf-

rifch yn bob Uawenj-dd, fy mrodyr,
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pan sjTthioch nie«-n anirjTv brofed-
igaetliau ; gan w'ybod fod profìad eieh

fiydd chwi yn geitliredu amyncdd.
Ond caft'ed amynedd ei pherttäith

waith, fel y byddoch berfiìüth a ciiy-

fan, heb ddiffygio mown dim. O bydd
ar neb o honoch eisiau doetlüneb, gof-

yncd gan Dduw, yr hwn sydd jti rhoi

yn liaehonus i bawb, ae heb ddan-
nod ; a lii a roddir iddo ef. Eitlir

gofyned mewn fl'ydd, liob ammou
dini : canys yr Iiwn sydd yu ammeu,
sy gj'fì'olyb i don y "môr, a chwelir
ac a deiiir gan y g^vnt. Canys na
feddylicd y dyn hwnnw y derbyn efe

ddim giui yr Arglwydd. Gwr dau-
ddyblyg ei feddwL sydd anwastad
yn ei holl íTyrdd. Y ijrawd o radd
îsel, llawenycîicd \ti ci orucliatìaeth

;

a'r cyfoethbg yw ci ddarostj-ngiad :

canys megis blôdeuyn y glas-welltni

y dlíianna efe. C'anys cyfododd jt
ìiaul gyd â gwrcs, a gw^'wodd y glas-

welltj-û, a'i Hodeuyn aV^'™PO'ìd, a
thegrtch ei bryd cf a gollodd : felly

hefj'd y difianna y cyfocthog yn ci

ft'jTdd. Gwn ci fyd y gwr sydd
yn goddef profcdigaetli : canj's ijan

fj'ddo profcdig, efe a ddorbyn goron
ý by\i-jd, JT hon a addawodd JT Ar-
glwydd i'r rhai a'i carant ef.

Yì- E/cnpyî. St. loan .\iv. 1.

A'li lesu a ddj-wcdodd wi'th ei

ddisgj'blion, Na thralloder eich

calon : yr ydych yn credu yn Nuw,
credwcli ynof finnau licfyd. Yn nli
fy Nhad y niae llawer o drigfannau

:

a phe amgen, nii a ddywedaswn i

chwi. Yr wj'f fì yn njj'ncd i barot-
tôi lle i chw-i. Ac os myfi a äf, ac
a barottoaf le i chwi, nii a ddeuaf
draciicfn, ac a'cli cymmeraf chwi
attaf fy hun ; fol Ilë jt wj-f fi, y
byddoch chwithau hefj'd. Àc i ba
lé JT wyf ti jTi myned, cliwi a wydd-
och, a'r ffordd a wyddoch. Dywcd-
odd Thomas wTtlio, Arglwjdd, ni

vn-ddom ni i ba le jt wyt ti j'n niyn-
ed ; a plia fodd y gallwn -j'bod y
flbrdd ? Yr lesu a ddj'wedodd wrtlio

ef, Mj'fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd,
a'r bj'wj'd : nid j-w neb yn dyfod at

y Tad, önd trwof íì. Pcd adnabuas-
ech li, fy Nhad hefyd a adnabuas-
cch : ac o hyn allau jT adwaenoch
ef, a chwi a'i gwelsocli efe. Dywcd-
odd Phylip wi-tho, Arglwydd, dang-
os i ni j" Tad, a cíigon yw i ni. Yr
lesu a ddj-wedodd wrtlìo, A ydwjf
gyhvd amser gvd â cliwi, ac n!d
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adnabuost fî, Phylip ? Y neb a'm
gwelodd i, a welodd y Tad; a pha
fodd yr wj-t ti jti dj-(vedyd, Dangos
i ni j' Tad ? Onid wyt ti j'n credu
fy mod i j-n y Tad, a'r 'Tad j'nof
tinnau ? y gciriau JT wjf íì j'n eu
llefaru withych, nid o honof fy hun
jT wj'f fi j'n eu Uefaru ; ond y Tad, yr
hwn sydd j-n aros j'nof, efe sj'dd yn
gwneutliur y gweithredoedd. Cred-
wch íi, fy mod i yn y Tad, a'r Tad
j-nof flnnau : ac onid ê, credwch fi er
mwj'n y gweithredoedd eu hunain.
Vn wir, yn wir, meddaf i chwi, Yr
hwn sydd j'n credu j-nof fi, y gweith-
redoedd yr wj'f fi yn eu gwneuthur,
yntau hefjd a'u gwna, a mwy nâ'r
rhai hj-n a wna efe : oblegid JT wyf
ti jn myned at fy Nhad. A pha beth
bj'nnag" a ofjiioch j-n fy Enw i, hj'n-

ny a wnaf ; fel j' gogonedder j' 'fad
yii y Jlab. Os goftnwch ddim yn fj'

ÌE^\v i, mi a'i gwnaf.

Dyâd Sant Barnahas Aposlol.

V Colect.

OArglwj'dd Dduw Holl-alluog,
yr hwn a wisgaist dy sanctaidd

Apostol Barnabas â rhagorol rodd-
ion jr Yspryd Glàn ; Na ad i ni, ni

a attoljgwn i ti, fod yn ddiffj'giol

o'th aniryw ddoniau, nac etto ö ras
i'w iiarfer hwj-nt bob araser i'th an-
rhydedd di a'th ogoniant, trwy lesu
Grist ein llarglwydd. Amcn.

Yn Ue yr E]ihtol. Act. xi. 22.

AR gair a ddactli i glustiau yr
eglwys oedd yn Jerusalem, am

j' pethau" lijn : a hwj' a anfonasant
Bai'nabas i fyned liyd Antiochia. Y r

hwn pan ddâetli, a gwelcd gras Duv,',

a fu lawen ganddo; ac a gynghor-
odd bawb oll, trwy Iwyrfryd calon,

j Ij'nu wrth yr Arglwydd. Oblegid
yroedd efe yn wr da" ac j-n Uawn
b'r Yspn'd Glän, ac o ti'ydd. A llaw-

er o bobl a 'chwanegwyd i'r Ar-
glwjdd. Yna jt aeth Barnabas i

'rarsus, i gciäio Saul ; ac wedi iddo
ei gael, efe a'i dug i Antiochia. A
bu iddj-nt fíwj-ddj'n gj'fan yragj'n-

nuU yn jt eglwj's, a dysgu pobl
lawer ; a bod galw y disgyblion yn
Gristionogion j'n gj'iitaf yn Antioch-
ia. Ac yn y dj'ddiau hj'nny daeth
prophwj'di o Jerusalem i v/aered i

Antiochia. Ac un o honj'nt, a'i

enw Agabus, a gjfododd, ac a ar-
wj'ddocaodd trwy yr Ysprjd, y
bjddai nowyn mawr dros jt holi
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fyd; yr h\vn hefyd a fu dan Claud-
ius Cësar. Yna'r disgjblion, bob un
jTi ol ei allu, a fwTiâdasant anfon
cymmorth i'r brodyr oedd yn pres-

wyüo yn Judea. Yr hyn beth hef>d

a wnaethant, gan ddanfon at jt hen-
miaid drwj' law Barnabas a Saul.

Yr Efcngyl. St. loan xv. 12.

DYMA fÿ ngorchymyn i ; Ar i

chwi garu eich giljdd, fei y ccr-

ai3 i chwi. Cariad mwy nâ liwn nid

oes gan neb ; sef, bod i un roi ei ein-

ioes dros ei gjfeillion. Chwjch\n j"\v

fy nghj'íeillion, os g^TOewch pa beth-

au bynnag jt wyf j-n eu gorclijnnjn

i chi. Nid vd-j-f mwjach yn eich

galw jTi wcisíon ; oblegid y gsvas ui

yr lîeth y mae ei arglwydd jm ei

wneuthur : ond mi a'ch geîwais ch%vi

yn gyfeillion ; oblegid pob peth a'r

a gljTvais gan fy Nhad, a hyspysais

i cliWi. Nid chv.i a'm dcwisasoch i,

ond mjii a'ch dewisais chwi, ac a'ch

ordeiniais chT\i, fel jt elech ac y
dj-gech ffrívyth, ac jt arhosai eich
ffrwyth ; mcgis pa beth bj-niiag a
ofjTiocb gan j' Tad jti fy Èuw i, y
rhoddo efe i chwi.

H
Byiìd Sant lúan FcJÿddiicr.

Y Colect.

OLL-alluog Dduw, o ragluuiaeth
pa un y gancd j-n rhj-fodd dy

was loan Fedyddiwr, ac jt anfon-
wyd ef i arhvyo liordd dy Fab Icsu
Giist ein Hiachawdwr, gan bregethu
edifeü^vch ; Gwia i ni f -lly ddilyn
ci ddysgeidiaetli a'i sanctaidd fjnvyd
ef, feí y grá edifarhaom jti olci
bregeth eî; ac ar ol ei esarapl y
traethom y gwirionedd jn wastadoi,

y ceryddom gamwedd j-n hyderus,
ac y dîoddefom yn ufudd er mwyn
y gwirioncdd, tr\vy Icsu Grist ein
îlarglwj-dd. Amcn.

Tn lle yr EpUlol. Esay xl. 1.

CYSURWCH, cysurwch fy rahoW,
medd eich Duw. Dywedwch wTth

fodd calon Jerusalem ; Uefwch wrthi
hi, gjiiawni ei milwriaeth, ddilëu ei

naniredd ; o herwydd derbj-uiodd o
law'r Arglwydd jn ddau-ddj"blyg am
ei holl bechôdau. Llef un j-n îlefain

yn JT anialwch, Parottôwch ffordd yr
Arglwydd, unionwch Iwjbr i'n Duw
ni yn y diffaethwch. Poi) pant a gyf-
odir, a phob mjTiydd a brj-n a os-

tjTigir; y gjT â neir jTiuniami,
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a'r anwastad yn wastadedd. .\ go-
goniant JT Arglwydd a ddatguddir,
a phob cnawd ynghd a'i gwel : can-
ys goiiau'r Arglwydä a lefarodd hyn.
Y llef a ddywedodd, Gwaedda. Ynt-
au a ddjT\-edodd, Beth a waoddaf?
Pob cnawd sydd wellt, a'i hoU od-
idowgrwydd fel blodeuyn y maes.
Gwywa 'r gweUtyn, sjTth y blodeu-

JTI ; canj's Ysprj-d jt Arglwydd a
chwj-thodd arno": gwellt jti ddíau
jrw'r bobl. Gwj'wa 'r gwcUtj-n, sj'rth

y bloduujTi ; ond gair ein Duw ni a
saif bj-th. Dring rhagot, yr efangyles
Sion,"i fjnydd uchel : dyrchafa dy lef

trwy nêrtli. O eíangyìcs .Jerusalem:
djTchafa, nac ofna : dywed wrth
d"dinasoedd Judah, Wele, eich Duw
chwi. Wele'r Arglwjdd Dduw a
ddaw yn crbyn y cadarn, a'i fraich

a Ij-wodraetha drosto : wele ei wobr
gyd àg ef, a'i waith o'i flaen. Fel
bugail y portha efe ei braidd ; â'i

fraich y casgl ei 'jti, ac a'u dwg
jm ci fjTiwes, ac a goiedda 'r mam-
mogiaid.

Yr Efcnpyl. St. Luc i. 57.

AChj'fîawnwyd tymp Elisabeth i

esgor; a hi a êsgorodd ar fab.

A'i chjTnmydogion a'i chenedl a
glybu fâwThâu o'r Arglwydd ei dru-
garcdd arni ; a hwy a gj'd-lawenych-
asant â lii. A bu, ar jt wytìifed

dydd, hv,-j' a ddaethant i enwaedu
ar y dj-n baeli ; ac a'i galwasant ef

Zacharías, jii ol cnw ei dad. A'i
fam a atteijodd ac a ddj-wcdodd,
Nid feUy ; eithr loan y gelwir ef.

Hwythau a ddywedasant wrtlii, Nid
ocs neb o'th genedl a ehrir ar jt enw
hmi. A hwj' a wnaethant amnaid
ar ei dad ef, pa fodd y mj-nnai efe

ei cnv.i ef. Ynt.iu a alwodd am
argraph-Iech, ac a j'sgrifenodd, gan
ddj'wedyd, loan yw ei enw ef. A
rhfeddu a wnaethant oU. Ac agor-
wyd ei enau ef jn ebn^ydd, a'i da-
fod cf; ac eíe a lefarodd, gan fen-

dithio Duw. A daeth ofn ar bawb
oedd yn trigo yn cu cylch hwy : a
thrwy hoU fynj"dd-dir Judea y cy-
hoeddwj'd J' geiriau hj-n olf. A
phawb â'r a'u clj-wsant, a'u gosod-
asant yn eu calonnau, gan ddywed-
j-d, Beth fjdd y baciigonnjn liwn

?

A Uaw'r Arglwydd oodd gj'd âg ef.

A'i dad ef Zacharîas a gjiiawnwjd
o'r Yspryd Glân, ac a brophwydodd,
gan ddy-edyd, Bendigedig fyddo Ar-
ghvydd Dduw Israel ; canj's efe a
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ymwelodd ac a wnaeth ymwarcd i'w

bobl. Ac efe a dd}Tchafodd gorn
iachawdwriaeth i ni jti nh Ddafydd
ei wasanaethwT ; megis y llefarodd
trwy enau ei sanctaidd brophw)-ái, y
rhaì oedd o ddechreuad y byd ; fel

ybyddai i ni jTnwared rhag ein gel-

ynibn, ac o law pawb o'n caseion ; i

gwbUiâu y drugaredd á'n tadáu, ac
i gofio ei sanctaidd gj'famraod ; y lhv

a djTigodd efe wTtlì ein tad Ábra-
ham, ar roddi i ni, gwedi ein rhydd-
hâu law ein gelj-nion, ei wasan-
aethu ef yn dd'iofn, mewn sancteidd-
rwj-dd a chj-fiawnder ger ei fron ef,

holl ddyddiau cin bj-wjd. A tliithau,

fachgennyn, a el^vir jTi brophwjd i'r

Goruchaf : canys ti â âi o flaen vryn-

eb yr Arglwj-dd, i barottói ei ffjTdd
ef; i roddi "g^vybodaeth iachawdwT-
iaeth i'w bobl, trwy faddeuant o'u
pechodau, o herwjdd tiriondeb tru-

garedd ein Duw, tnvy yr hon yr jTn-

welodd â ni Godiad' tlaul o'r ûch-
elder, i lewjTchu i'r rhai sjdd yn
eistedd mewn tjr.'yllwcli a chysgod
angau, i gj-fciriô cin traed i fiTordd

taugnefedd. A'r bachgen a gjTmydd-
odd, ac a gi-yfhav,Td jti jt yspryd

;

ac a fu jTi y dilîaethwch hyd y dydd
JT jTiiddangosodd ef i'r Israel.

Dydd Sant Petr AjMstol.

V Colect.

HOLL-alIuog Dduw, yr hwn trwy
dy Fab lesu Grist a roddaist

i'th Apostol Sant Petr laweroedd o
ddoniau arbonni', ac a orchjTnyn-
aist iddo o ddifrif borthi dj' braidd

;

Gwna, nj a attolj'gwn i ti, i'r holl

Esgobion a'r Bugeiliaid jti ddjl
bregethu dy sanctaidd Àir, ac i'r

bobl jTi ufuddgar ddiIjTi yr imrhj'w

;

fel y derbjTiiont goron y gogoniant
tra^Tvj-dd"oI, trwy lesu Giist ein

Harghvj-dd. Amcn.

yn l!e yr Epistol. Act. xü. 1.

"YT^'GHYLCH y pryd hjTiny jt
JL estjTiodd Herod frenhin ei ddw^'-

law i dàrjgu rhai o'r eglwjs. Ac efe

a laddodd lago brawd ìoan â'r cledd-
yt A phan r.elodd fod j'n dda gan
yr luddewon hj-nnj', efe a 'chwaneg-
odd ddala Petr hefj'd. (A dyddiau
y bara croj'w ydoedd hL) Yr h^vn,

wedi ei ddál, a roddes efe yngharch-
ar, ac a'i traddododd at bedwar ped-
wariaid o filwýr i'w gadw

;
gan ew-

yllysio, ar ol y Pasg, ei ddwjTi ef

allan at y bobL Felly Petr a gad-
^^•jd jTi y carchar; eithr gweddi ddy-
fal a'ìíTÌaethpwyd gan yr eglwj's at
Dduw drosto ef" A phan oedd He-
rod à'i fryd ar ei ddwjn ef aUan, y
nos honno JT oedd Petr j"n cj'sgu

rhwng dau filwr, wedi ei rwj-mo â
dwy gad\vjTi ; a'r ceidwaid o fiaeu

y drws oeddj'nt jn cadw y carchar.
Ac wele, angel jt Arghv}'dd a saf-

odd ger Uaw, a goleuni a ddisgleir-

iodd j'n j' carchar : ac efe a daraw-
odd ystlj's Petr, ac a'i cj'fododd eí,

gan ddj-wedyd, Cyfod j'n fuan. A'i
gad\vjTÍi ef ä sj'rtlüasant oddi wrth
ei ddw-j'Iaw. A dj-vvedodd jt angel
wrtho, Ymwregj'sa, a rhwym dy san-
dalau. Ac feU y gwnaeth efe. Y'na
y dj-wedodd, B%^tw dy \>'isg am dan-
ât, â chanlj'n fL Ac efe a aeth aU-
an, ac a'i canlynodd ef ; ac ni's gwTbu
mai gwir oedd y peth a >vnaethid gan
jT angel, eithr vr oedd j-n tj'bied mai
gA'.'eled gwelecögaeth jt oedd. Ac
wedi mynerl o honynt heb law y
gj-ntaf a'r ail wyliadwriaeth, hwy a
ddaethant i'r porth haiam yr hwn
sydd jn arwain i'r ddinas ; jt hwn a
j'magorodd iddynt o'i waith' ci hun

:

àc wedi eu mj-ned aUan, hwj- a aeth-
ant ar hyd un heol ; ac jti ebrwj'dd

JT angela aeth j-maith oddi wrtho.
"A Phetr, wedi dyfod atto ei hun, a
ddj'wedodd, Yn awr y gwn j'n wir
anfon o'r Arglw\'dd ei angel, a'm
gwarcd i allan o íaw Herod, ac oddi
«Tth hoU ddisgwjliad pobl jt ludd-
ewon.

Tr E/engyl. St Matth. x\i. 13.

WEDI dj'fod yr lesu i dueddau
Cesarea PhiUippi, efe a ofjTi-

odd i'w ddisgj'blion, gan ddj-wedyd,
Pwy y mae dj-nion yn dj-wedj'd fj

mod í, Mab y dj-n ? A hwy a ddy-
wcdasant, Rhai,'mai loan Fedj'dd-
inT ; a rhai, mai Ellas ; ac eraUI,

mai Jeremîaa, neu un o'r prophwydi.
Efe a ddj-wedodd wrthj'nt, Ond pwy
meddwctì chwi ydwyf fi? A Simon
Petr a attebodd ac a ddj-wedodd, Ti
j-w y Crist, Mab y Duw bj-w. A'r
lesu" gan atteb, a ddj-wedodd ^vrtho,

Gwj-n dy fjd di, Simon mab Jona

:

canys nid cig a gwaed a ddatgudd-
iodd hyn i tí, ond fy Nhad yr hwn
sydd jTi y nefoedd. Ac jt ydwyf
fínnau j'n dj-wedyd i ti, mai ti yw
Petr ; ac ar y graig hon jt adeiladat
fy eglwys : a phjTth uffem ni's gorch-
fj'gant 'hi. A r'hoddaf i ti agoriadau
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teyrnas nefoedd : a pha beth b)Ti-

luig a rwjincch ar y ddaear, a fydd
rh^\')'med5g yn y nefoedd ; a pha
beth b^Tinag a rrddhâech ar y ddae-
ar, a fydd wedi ei ryddhâu jti y
nefoedd.

Dydd Sant lago Aposíol.

Y Coìect.

CANIATTA, O di-ugarog Dduw,
megis y bu i'th wnfydedig

Apostol Sant lago, gan ymado â'i

dad, ac â chwhl a'r oedd eiddo, yn
ebrwA'dd ufuddhàu i alwad dy Fab
lesu'Grist, a'i ddilyn ef ; felly i nin-

nau, gan ym\vrthod â holl chwantau
y byd a'r cnawd, yu wastad fod jni

barbd i ddiljoi dy orchjTnynion
Banctaidd, tr\vy lesu Grist ein Har-
glwydd. Amcìt.

Yn lle yr Epistol. Act. .xi. 27, a
rhan o'r xii. Bennod.

YN y dyddiau hynny daeth pro-

ph^yj'äi Jerusalem i waered i

Antiochia. Ac un o honj-nt, a'i enw
Agabus, a gj-fododd, ac a arn-j-ddoc-

aodd tfwy jt Yspn'd, y byddai new-
j'n maOT dros yr lioll fyd ;

jt h\ni
liefyd a fu dan Claudius Cesai'.

Yna'r disçjblion, bob un yn ol ei

allu, a fwiiädasant anfon cymmorth
i'r brodjT oedd jn preswj-Uo j'n Ju-
dea. Yr hjTi bêth hefj-d a w'naeth-
ant, gan ddanfon at yr henui-iaid
trwy law Barnabas a Saul. Ac j'ng-

hylch y prj'd hj'nny jt estynodd
Herod "frenhin ei ddwj'Iaw i ddrygu
rhai o'r eglwj-s. Ac efe a laddodd
lago brawd loan â'r cleddj'f. A
phan welodd fod yn dda gan jt
luddewon hjnnv, efe a 'chwanegodd
ddala Petr hefyd.

Tr E/engyl. St. Matth. \x. 20.

YNA y daeth mam meibion Zeb-
edëus atto, gj'd â'i raeibiou, gan

addoli, a deisj'f rhj-w beth ganddo.
Ac efe a ddj'wedodd wrthi, Pa beth
a fj'nni? Dywedodd hitliau WTtho,
Dj'wed am gael o'm dau fab hjn
eistedd, y naill ar dy law ddehâu,
a'r llali ar dj' law as%vj', j-n dy fren-
biniacth. A'r lesu a âttèbodd ac a
ddywedodd, Ni wj'ddoch chwi betli

yr ydych yn ei ofj'n. A ellwch chwi
yfed o'r cwppan jt ydwyf li ar j'fed

o houo, a'ch bedj'ddio â'r bedj'dd
y bedyddir fi? Dywedasant wrtho,
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Gallwn. Ac efe a ddywedodd wrth-
jTit, Diau jT j-fwch o'm cwppan, ac
j'ch bedyddir â'r bedydd y'm bed-
yddir âg ef : eithr eistedd ar fy Ilaw
ddehau, ac ar fy Ilaw aswy, nid
eiddof ei roddi, ond i'r sawl y dar-
parwj'd gan fy Nhad. A phan glj'bu

y deg hyn, hwy a sorrasant wrth y
ddau frodjT. A'r lesu a'u galwodd
hwj'nt atto, ac a ddywedodd, Chwi a
\vj'ddoch fod pennaethiaid y Cenhedl-
oedd j'n tra-arglwj'ddiaetliu anirat,
a'r rhai ma\vrion jti tra-awdurdodi
arnj'nt h\ry. Eithr nid felly y bydd
yn êich püth chwi : ond pwy bjTinag
a fjnno fod yn fa\vr j'n eich plith

chwi, bydded j'n weinidog i cliwi ; a
phivj' bj'nnag a fynno fod yn bennaf
jn eich plith, bydded jn was i chwi

:

megis na ddaeth Jlâb y dyn i'w

wasanaethu, ond i wasanaettíu, ac i

roddi ei einioes yn bridwerth dros
lawer.

J)ì/dd Sant Bartholomëus Apostol.

V Colect.

HOLL-alluog a bj'th-barhâus
Dduw, yr liwn a roddaist ras

i'th Apostol" Bai'tholomëus, i wir
grcdu, ac i bregethu dy Air ; Nyni
a attolj'gwn i ti ganiatuT.u i'th Eg-
Iwj's garu y Gah' a gredodd efe, a
phregethu a derbyn jt unrhj'w, trwy
lesu Giist ein Harglwydd. Amni.

'

Tn lle yr Epistol. Act. v. 12.

TRAVY ddwj'law yr apostolion y
gwiiaed ai-wj'ddion a rliyfeddod-

au lawer j'm mhüth y bobl (ac yr
oeddynt oU yn gj'ttûn ym mhorth Sa-
lomon. Eithr ni feiddíai neb o'r Ueill

j'mgjssylltu ä hwj'nt: ond y bobl
oedd yn eu mawrhâu. A 'chwaneg-
wj'd attynt rai j'n credu yn jt Ar-
ghvydd, lllaws o wr a gwragedd hef-

yd) hyd oni ddygent y rhai cleifion

allan ar hyd jt heolydd, a'u gosod ar
welyau a glythau, fêl o'r hj'n Ileiaf y
cysgodai cysgod Petr, pan ddelai heib-
io, rai o honynt. A lli'aws a ddaeth
hefyd j-nghd o'r dinasoedd o am-
gjlch Jerusalem, gan ddwyn rhaj
cleitìon, a rhai a drallodid gan ys-
prydion aflan ; y rhai a iachawj'd oll.

Tr Efcngyl. St. Luc xxü. 24.

A Bu j'mrj'son yn eu plith, pwy o
-^ honj'nt a dybj'gid ei fod yn fwy-
af. Ac efe a ddj'wododd wrthj'nt, Y
mae brenhinoedd y Cenhedloedd yn
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arglwyddiaethu arajTit; a'r rhai sy

mewn awdurdod arnjTit, a e\v,ir yn
bendetigion. Ond na fyddwch chwi
felly: eithr y mwjaf >n eich plith

chwi, bydded megis yr ieuangaf ; a'r

pennaf.megis }t h^vn sydd yn gweini.

Cams pa unfwyaf, ài'r hwn sydd
yn elstedd ar y bwrdd, ai'r hwn sydd
yn gwasauaethu ? Onid yr hwn s)dd
yn eistedd ar y bwrdd ? eithr }t yd-
Âv)-f ti yn eich "mysg fel un yn g\vas-

anaethu. A chwychvii w y rhai a
arhosasoch gj-d â mi yn fy mhrofed-
igaethau. Ac yr wyf fi \-n ordeinio

i chwi dejTnas, megis yr ordeinjodd

fy Is'had i" minnau ; fel y bwyttaoch
àc yr jch ar fy mwrdd i yn fy

nhe">Tnas, ac jt eisteddoch ar or-

seddfeydd, yn bamu deuddeg llwyth

IsraeL'

Dÿdd Sant Mattheic í^angÿlicr.

TColect.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn drwy
dy wjT.fj-dedig Fab a elwaist

Matthc-w, ó'r àollîa, i fod j-n Apostol,

ac ^-n F.fangj-lwr ; Caniattà i ni ras i

Nnii'wTthod á holl gjbyddus ddeis-

fion, :ic â tlirachwàntus serch gcl-

ud bydol, ac i ddilyn jt unrhj-w dy
Fab "lesu Grist, yr hwn sydd j-u bj-w,

ac jTi tejTnasu gjd â thi a'r Yspryd
Glân, yn un Duw, heb drangc u:i

gorphen. Amen.

Yr Epistol. 2 Cor. iv. 1.

GAN fod i ni y weinidogaeth hon,

megis j- cawsom drugaredd, nid

ydym j-n pâllu. Eithr ni a j-mwrth-

odasom a"chuddiedig bethau cywil-

ydd, heb rodio mewn cj-fn^ysdra, na
thrin gair Duw yn dwyîlodrus ; eithr

trwy eglurhâd gwirionedd, yr yd-

ym yn ein canmoí ein hun wrth bob
cydwybod dyuion, yngolwg Duw.
Ac os cuddiedig j-w etn hefcngj'I ni,

yn y rhai colledig y mae jti gudd-
ledig: yn y rhai y dallodd duw y
byd hwn feddyliau'y rhai digred, fel

na thywynnai iddjiit lewyrcli efeng-

yl ogône"ddu3 Crist, jt hwn j-w delw
Duw. Canys nid ydym jTi ein preg-

ethu ein hûnain, on'd Crist lesu jt

Yr Efengyl. St. Matth. \a. 9.

AC fel jt oedd j-r lesu yn myned
oddi "j-no, efe a ganfu ^vr yn eist-

edd WTth "y dolh'a, a elwid Mâtthew

;

ac a ddyedodd \mho, Canlj-n tt

Ac efe a'gj-fododd, ac a'i canlynodd
ef. A bu, ac efe jn eistedd i fwj-tta

j-n y t, wele hefjd, publicanod iaw-

er a p'hechaduriaid a ddaethant, ac
a eisteddasant gjd â'r lesu a'i ddis-

gyblion. A phan welodd y Pharis-

eaid, hwy a ddj-wedasant wrth ei

ddisgjblion ef, Pâham y bwj-tty eich

Athraw chwi gj-d à'r publicanod a'r

pechaduriaid ? "A phan glj-bu'r lesu,

efe a ddjwedodd wrthjnt, Nid rhaid

i'r rhai iach wrth feddg, ond i'r rhai

cleiüon. Ond ewch, a dysgwch pa
beth yw hj-n ; Trugaredd jt ydwyf
j-n ei ewylljsio, ac nid aberth : canys
ui ddaetimm i alw rliai cjrfiawn, ond
pechaduriaid i edifeirwch.

Byild Sant Mihangel a'r hoìl

Angylion.

Y Colect.

ODragywyddol Dduw, yr hwa a
ordciniajst ac a osodaist wasan-

aethau angyhou a dj'nion mewn
trefn rjfedd ; Caniattâ j-n drugarog,

megis y mae dy angj-Uon Siiuctaidd

jTi wastad yn g'.meuthur i ti wasan-
àeth jTi y nefoedd ; felly bod o hon-
j-nt, trwy dy drefniad di, yn gj-m-

morth ac yn amddiíîyn i ni ar y
ddaear, trv,-j- lesu Grist ein Har-
glwydd. Amcn.

Yn Uc yr Epislol. Dat xii. 7.

ABu rhyfel jm y nef ; Michael al
angj-Uon â rj-felasant yn erbj-n

y ddraig ; a'r ddraig a ryfelodd, aH
hangjüon liithau, ac ni orfuant ; a'u

Ile hwj-nt ni's cafwyd mwj-ach jTi y
nef. Â bwriwyd allan y ddraig fawr,

VT hen sarph, yr hon a elwir cüafol a
èatan, jt hwn sj-dd j-n twyllo'r holl

fyd : efe a fwTÌ«Td allan i'r ddacar,

ä'i angj-üon a fvfriwyd allan gj-d âg
cf. Ac mi a glywais lef uchel j-n dy-
wedyd jti y nef, Yr awrhon y daeth
iachawd%vriaeth, a nerth, a thej-mas

Argìwydd ; a" ninnau yn weision i I ein Duw ni, a gallu ei Grist ef : can

chwi êr mwj-n lesu. Canys Duw,
jT hwn a orchjTnynodd i'r goleuni

lewyrchu o dj-yÙwch, a le\vjTch-

odd jn ein caloimau, i roddi goleu-

ni g\vybodaeth gogouiant Duw, j-n

wyneb Icsu Grist.
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ys cyhuddwT ein brodyr ni a fwr-

iwyd i'r lla\vr, JT hwn oedd yn eu
cyhuddo hwj- gër bron ein Duw ni

ddvdd a nos, A hwy a'i gorchfj-gas-

ant ef trwy waed yr Oen, a thrwy air

eu tystiolaeth hwynt; ac ni charas-
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ant eu heinioes hyd angtiu. O her-

wydd hjTi Uawenhêwcí y nefoedd,

a'r rhai ydych yn trigo ynddjTit

Gwae y rhai sydd" j-n trigo ar y ddae-

ar, a'r uiôr : canys ciiafol a ddis-

gynodd attoch chwi, a chanddo lid

tcawr ; o herwydd ei fod yn gwjbod
nad oes iddo ond ychydig amser.

Tr E/tmyl. St. Matíh. s^-üL 1.

AR jT awr honno y daeth y dis-

gj-blion at yr lesu, gan ddj-wcd-

yd, Pwy sy fwaf yn nhejTnas nef-

òcdd ? A'r lesu a alwodd atto fach-

gennyn, ac a'i gosododd yn cu canol
hwyrit ; ac a ddywcdodd, Yn wir y
dj-wedaf i chwi, "Oddi eithr eich troi

cbwi, a'cli gwneuthur fel plant bych-
ain, nid ewch chwi ddim i mewn i

dej-mas nefoedd. Pwy bynnag gan
hynnj' a'i gostjTigo ei hunan fel y
bächgcnnyn hn, hwnnw j-w'r mwj--
af yn nhejTnas nefoedd. A phwy
bynnag a dderbj"nio gyfrj'w fachgen-
njTi yn fy Enw" i, a'm derbyn i. A
Ehwy bjTinag a rwystro un o'r rhai

ychairi hyn a grêdant jmof íi, da
fyddai iddo pe crogid maen melin
am ei wddf. a'i fbddi j-n eigion y
môr. Gwae'r byd oblegid' rhwj-strau

:

canys anghenraid J^w dj-fod rhwystr-
au ; er hj-nny gwae y djTi hwnnw
drwy'r hn y daw yrhwystr. Am
hjTmy, os dy law neu dj' droed a'ih

rystra, tor'h\yynt jTnaith, a thafl

oddi wrthj-t : gwell j~w i ti fjTied i

mewn i'r bywj-d yn gìoít", neu jii an-
afus, nag â cherinj-t ddwj- law, neu
ddau droed, dy däflu i'r tâu tragy-
ì^7ddoL Ac os dy lygad a'th rwystr-

a, tyn ef allan, a ttìatl oddi wrthyt

:

g^TcU yw i ti yn un-Uygeidiog fjTiêd i

raewn i'r bywyd, nag â dau lygad
gennyt dy dafíu i dân uffem. Ed-
rj-chch na ddirmygoch yr un o'r

rhai bychain hjm : canys yr ydwjrf
yn dyedj-d i chwi, fod eu tìangylion
hwy yn y nefijedd bob amser yn
gweled wj-neb fy Nhad yr hwn syàd
yn y nefcdd.

Dydd Sant Luc E/angÿlicr.

Y Colect.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn a
elwaist Luc y physj'gwr, jt hwn

y raae ei glod yn jr Öengyl, i fod yn
Ëfangylwr, a Physygwr i'r enaid

;

Rhynged bodd i ti, trwy iachus fedd-
Tgiriiaeth ei ddysgeidiaeth eí, iachäu
ìioU heintiau eiu heneidiau, trwy
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I;aeddedigaethau dy Fab lesu Grist

ein Harglwydd. AiHi^n.

TrEpistol. ^Tím. iv. 5.

GWYLIA di ym mhob peth, dî-

oddef adfyd, gwna waith efang-
yÌT^T, cyriawua dy weinidogaeth. Ca-
riys mj íi yr a^T hon a aberthir, ac
amserfy j-mddattodiad i a nesaodd.
Mi a yriiidrechais ymdrech dêg, mi a
orphenais fy ngyrfa, mi a gedwais y
ffydd, O hyn allan rhoddwj-d coron
cj-liawnder'i'w chadw i rai, jr hon a
rydd yr Arglwj-dd, y barnwr cj-f-

ia'iyn, "i mi jti y dydd hwimw : ac
nid yn unigi nîi, ond hefj'd i bawb
a garant ei ymddangosiad ef. Bydd
ddj-fel i ddjfod attaf yn ebrwydd

:

canj's Demâs a'm gadawodd, gan
garû y byd presennol, ac a aeth j-m-

aith i" Ttìessaloniea ; Crescens i Ga-
latia, Titus i Ddalmatia. Luc jti

unig sj- gj'd ä mi. Cymmer Marc, a
dwg gyd ä thi : caajs buddiol j-w efe

i mi i'r weinidogaeth. Tj'chicus hef-

yd a ddanfonais i Ephesûs. Y cochl

ä adewais i yn Troas gj'd â Charpus,
pan ddeiycti, dwg gyd â tlii ; a'r

llj'írau, j"n enwedig y mcmrwn.
Alesandcr y gôf-copr a wnaeth i mi
ddrygau laer: taled yr Arslwydd
iddö yn ol ci weithreuoedd. Yr hwn
hefyd gochel dithau ; canys efo a saf-

odd yn ddirfawT jti erbj'ri ein hjnn-
adroddion ni.

YrEifoìgyt. St. Lucx.l.

V7R Arglwj'dd a ordeiniodd ddeg
X a thragain eraiU hefjd, ac a'u
danfonodd hwynt bob jti ddau, o
flaen ei wyneb, i bob dínas a man,
Ue'r oedd' efe ar fedr dyfod. Am
hjTinj' efe a ddj-wedodd wTthynt, Y
cÿnhâuaf jn wir sy fawr, ond y
geith^\'T yn anatril : gweddîwch
gan hj-nny ar Arglwydd y cynhauaf
am ddanfon allan wëithwr i'w gyn-
hauaf. Ewch ; wele, yr'wyf fi yn
eich danfon chwi fel -irya ym myag
bleiddiaid. Na ddygwch god, nac
ysgrepan, nac esgidiau : r.c na chy-
ferchwch well i neb ar y fîordd. Ac
i ba d bynnag yr eloctì i mewn, yn
gj-ntaf dwedwch, Tangnefedd i'r t
hwn. Ac bydd yno fab tangnefedd,
eich tangnefedd a orphwys amo : os

amgen, hi a ddychwel attoch chwi.

Ac yn y t hwnnw arhoswch, gan
fwytta ac yfed y cyfiyw bethau ag a
gaiîoch ganddj-nt : cänys teilwng j-w

i'r gweithiwr ei gyflog.
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Dydd Sant Simon a Sant Judas,
Apostolion.

Y Coìect.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn a
adeiledaist dy Eglw)-? ar Eail yr

Apostolion a'r Propbwj-di, ac lesu
Grist ei hun yn ben congì-faen ; Can-
iattâ i ni fod felly wedi ein cyssylJtu

jTîghd j-n undeb ysprj-d gan eu
dysgeidiaeth hwy, fel y'n gwneler jti

sanctaidd deml gymmeradwj- gen-

nyt, trwy lesu Grist ein Hargìwydd.
Ameíi.

YrEpistol. St. Judasl.

JUDAS, ewasanaethw lesu Grist,

a brawd lago, at v rliai a sanct-

eiddiwyd gan fiduw I)ad, ac a gad-
wyd yn lesu Grist, ac a aiwyd : Tru-
gâredd i chm, a thangnefedd, a char-

iad a U'osoger. An^^ylyd, pan rodd-
ais bob (Uwydn\'j"dii ar ysgrifenu

attoch am jt iaciiawdwriaeth gjiî-

redinol, aughenraid oedd i mi ys-

grifenu attoch. gan eich annog i jTn-

drech j-m mhlaid y ffydd, yr hon a
rodded unwaith i'r sàint. Canj-s y
niae rhjTv ddjTiion wedi ymlusgo i

mewn, rhai a rag-ordciníwj-d er j's

talm i'r farnedigaeth hon ; annuw-
iohon, yn troi gras ein Duw ni i

drythyllwch, ac yn gwada yr unig
Argl^Tydd Dduw, a'n Hargl^Tydd
lesu Grist. Ewjllysio gan hjTin yr
ydwyf eich coSau chwi, gan ëich bod
unwaith jti gw\bod hyii, i'r Ar-
glwjdd, edi iddo waredu y bobl o
dir jT Aipht, ddistrj-wio eilwaith y
rhai ni chredasant r angylion hef-

yd y rhai ni chadwasant eu dechreu-
ad, eithr a adav..sant eu trigía eu
hun, a gadwodd efe mewn cadwynau
tragywyddol dan dj^wyllwch, i fam
y dydd mawT. Jlegis y mae Sodom
a Gomorrah, a'r dinasocdd o'u bam-
gylch, mewn cjifelyb fodd â hwj-nt
wedi putteinio, a mjTied ar ol cnawd
arall, wedi eu gosod jti esampl, gan
ddîoddef dîaledd tâii tragj-n-yddol.

Yr un flfunud hefj'd j' mae y breudd-
wjdwjT hyn j'n iialôgi 'r cnawd, j"n

dîystjTU llj'wodraeth, ac j-n cabíu y
rhai sy me'n awdurdod.

Tr JE^engyl. St loan xv. 17.

HYN JT wyf jTi ei orchymj'n i

chwi, garu o honoch eich gil-

ydd. Os yw'r byd yn eich casâu
chwi, chwi a wj'ddoch gasâu o hono
ft'fi o'ch blaeii chwi. Pe bj'ddcch

o'r byd, y byd a garai'r eiddo : ond
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oblegid nad ydych o'r byd, eithr i

mi eich dewis aÙan o'r byd, am hj-n-

ny y mae'r byd yn eich casâu chwi.
Cofiwch jT ymadrodd a ddj-ATedais i

wrthych ; Nid yw'r gwas \n fwy nâ'i

arglydd : os crlidiasant Ä, hwy a'ch
erhdiänt chwithau ; os cadwasant fy

ngair i, jt eiddoch chwithau hefyd a
gadwant. Eithr hj-n oU a wnânt i

chwi er mwyn fj' Enw i, am nad
adwaenant yr hwn a'm hanfonodd i.

Oni bai fy nyfod a llefaru wrthynt,
ni buasai arnj-nt bechod : ond yr
awrhon nid oes ganddynt esgus am
eu pechod. Yr hwn sydd j-n fy

nghasâu i, sj'dd yn casâu fj' Nhad
hefjd. Oni bai 'neuthur b honof
j-n ' eu phth y gATeithredoedd ni

wnaeth nob arâll, ni buasai amynt
bechod : ond yr awrhon hwy a el-
sant, ac a'm casasant i, a'm Tad
hefjà. Eithr, fel y cyttawnid y g.air

sj'dd ysgrifenedig yìi eu cyfraith

h'^Tynt," Hwy a'm casasant yn ddT-

actíos. Eithr pan ddêl y Diddanydd,
jT hwn a anfonaf i chwi oddi wríh j'

Tad (sef Ysprj'd y gwirionsdd, jt
hwn sj'dd j'n äeilhaw oddi wrth y
Tad) efe a dystiolaetha am danaf fi.

Chwitliau hefyd a dystiolaethwch,

am eich bod o'r dechreuad gyd â mL

Gtcÿl yr Holl Saint.

Y Colect.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn a
gyssylltaiBt j-nghd "dy Ethol-

edigioii j-n un cjTumundeb a clij'm-

deithas "yn nirgeledig gorph dy Fab
lesu GrÈt ein Harglwydd ; Caniattâ

i ni ras felly i ganljTi dy wj-nfydedig

Saint j-m rnhob rhiuweddol a du^TioI

fuchedd, fel y delom i'r annhraethol
lawenjdd hwnnw, a barottoaist i'r

rhai a"'th garant yn ddiffuant, trwy

lesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Yn lle yr Epistol. Dat vâ. 2.

ELR mi loan a welais angel

arall \-n dj'íod i fjTiu oddi

wrth godiad 'haul, ft sel y Duw byw
ganddo : ac efe a lefodd â llef uchel

ar y pedwar angel, i'r rhai y rhodd-

asid gallu i ddrj-gu'r ddaear, a'r môr,

gan ddj-wedyd,"Xa ddrygwcb y ddae-

ar, na'r môr, na'r preiiiau, nes dar-

fod i ni seUo gwasanaethwjT ein

Duw ni yn eu talccnnau. Ac mi a
glj'wais iiifer y rhai a seliwyd : jt

oe'dd wedi eu selio gant a phedair a

W^
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deugain o filoedd, o hoU Iwj-thau

meibion Israel.

Iwyth Judah, yr oedd deuddens
mil wedi eu selio.

1wj-th Reuben, jt ocdd deuddeng
mil wedi eu selio.

lwT,-th Gad, yr oedd deuddeng
mil wedi eu Belio.

O lw>th Aser, jt ocdd deuddeng
mil wedi eu selio.

O Iwyth Nephthali, yr oedd deu-
ddeng mil wedi eu selio.

O lí^-jth IHanasses, yr ocdd deu-
ddeng mil wedi eu seliô.

O Iwj-th Simeon, yr oedd deuddeng
mil wedi eu selio.

O Iwjrth Leli, yr oedd deuddeng
mil wedj eu selio.

O Iwyth Issachar, yr oedd deu-
ddeng mil wedi eu seliô.

O Ywyth Zabulon, yr oedd deu-
ddeng mil wedi eu selio.

O Iwj-th Joseph, yr oedd deu-
ddeng mil wedi eu sclio.

O Iwj'th Benjamin, yr oedd deu-
ddeng mil wedi eu selio.

Wedi hyn mi a cdrj'chais ; ac wele
dyrfa fawr, jt hon ni allai neb ei

rhifo, o bob cenedl, a Uwj-thau, a
phobloedd, ac ioithoedd, ÿn sefyll

ger bron yr orsedd-faingc, a cHer
bron JT Oen, wedi eu g^nsgo me^-n
gynau gwnion, a phalmwdd jti eu
d^vj-law : 'ac yn Ilefain â Ìlef uchel,

gan ddywedj'd, lachawdwriaeth i'n

Duw ni, jT hwn sydd j-n eistedd ar

yr orsedd-faingc, ac i'r Öen. A'r holl

angylion a safasant o amgjlch jt
orsedd-faingc, a'r henuriaid, a'r ped-
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war anifail, ac a syrthia=ant ger bron
yr orsedd-faingc ar eu hwynebau, ac
â addolasant Dduw, gan ddywed-
jd, Amen : Y fendith, a'r gogon-
iant, a'r doethineb, a'r dîolch, a'r an-
rhydedd, a'r gallu, a'r nerth, a fj-ddo

i'n' Duw ni jTi 068 oesoedd. Amen.

I> EfengyU St. Matth. v. 1.

PAN welodd yr lesu y tjrfaoedd,
efe a esgjTiôdd i'r mj-nydd ; ac

wedi iddo eis'tedd, ei ddisgjblion a
ddaethant atto. Ac efe a agorodd ei

enau, ac a'u dysgodd hwj-nt, gan
ddywedyd, Gwn eu byd j- tlodion
jTi yr jspryd : canj-s eiddynt jrw

tejrnas nefoedd. Gwn eu byd y
rhai sydd yn g:alaru: canj-s hwy a
ddiddenir. Gwn eu byd y rhai add-
fwjn : canys hwy a etifeddant y ddae-
ar. Gwj-n eu byd y rhai sj-dd ar-

nj-nt ne\TjTi a sjched am gj-fìäwnder

:

cänj-3 hj' a 'ddiweUir. Gwýn eu
byd y rhai trugarogion : canys hwy
a gâ'nt drugaredd. Gwn eu byd
y rhai pur o galon : canys hwj- a
wclant Dduw. Gwn eu byd y tang-
nefeddwjT: canys hwy a el\vir yn
blaiit i Dduw. Gwn eu bj-d y
rhai a erlidir o achos cyfìa\viider

:

canys eiddj-nt j-w teymas ncfoedd.
Gwýn eich byd pan y'ch gwarad-
wjddant, ac y'ch erlidiant, ac y dy-
wèdant bob drj-gair j-n eich erbj-u.

er fy mwyn i, ä hwj- yn gelwj-dd'og.

Bj'ddwch" lawen a hyfrj-d ; canye
mawr j-w eich gwobr j-n y nefoedd

:

oblegid felly yr erlidiasant hwy y
prophwydi a fü o'ch blaen chwi
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GWEINYDDIAD SWPPER YR ARGLWYDD,

>"EU Y

CYMMUN BENDIGAID.

• CYXSIFER ag afi/ddo yn amcanu bod ÿn gÿframiogion o'r Cÿmmun bendigedig,

a tiytpgsant eu Tienwau i'r Curad rgw amser y diwrnod o'r hlaen o'r Ueiaf.

• Ac o bydd un o'r rhai hynny yn ddrwg-fucheddol cyhoedd, neu a tcrmeth gam t'«

gymmydog ar air, neu ar iceíthred^fel y byddo efe vn-thicynebu3 gan y GynnuUeidfa

;

y Curadf wrtJi gael gwybodaeth o hynny, a'i geUw ef,aca'i cynghora, na ryfygo efe ef

dhn ddyfod i Ford yr A rglicydd, hyd oni ddatgano efe yn gyhoeddiu ei fod yn wit

cdìfcirìol, a darfod iddo weWidu ei ddncg fuchedd o'r blaen,fel y boddloner y Gyii'

nuUeidJa vrrth hijnny, yr hon a rwystrasid o'r bìaen ; a darfod iddo tcneuthur i/zicn

i'r neb y gwyiacthaì gamwedd A hwynt ; neu o'r Uciaf, ddatgan ei fod mcwn cyfla'wn

fryd i wncuthurfcUj, yn gyntaf ag y gaUo yn gyjleus,

• Tdrcfn hon a arfer y Curad am y saicî y gwypo efe fod malai^ a chasiti yn teym-
asu rhyngddynt ; Äe ddloddcf iddynt fod yn g^jfranncgion o ^wrdd yr Arglwydd,
hydpan irypo cu bod hwynt uedi cÿttuno, Ac os un o'rpleidiau anheddychol a fydd
hoddlon ifaddcu o eigíon ei galon gwU ag a umtiethpwyd yn ei erbyn, ac i wneuthur
iawn i bawb ag a rwystrodd yntau ei hunan; a'r bUiid araU nifyn ei ddwyn i

dduwiol Undéb, ond sefirU yn wastad yn ei wrthnysigrwydd a'i falais i y Gweinidog

yn yr achos liwnnw a ddylai ddcrhyn y dyn edífeiriol i'r Cymmun bendigedig, ac nid

y dyn ystyfnig anhydyn, Itarparer, fodpob GweinidogfcUy yn troi heibio neb feî yr

hyspysir yn lium, neu'r rhag'Wahannod nesaf o'r hlaen o'r Rúbric yma, yn rhicym-

edig i roddi cijfrif o'r unrhyw i'r Ordinari, o fewn pedwar diicmod ar ddeg ar ol

hynny o'rpeUaf. A 'r Ordinari a ddylud yn erbyn y troteddwr ynolf Canon.

^ T Bwrdd ar amtcr Cymmun, á Uiain girn teg amo, o saif ynghorph yr EgUcyt,

neu yn y GangheU, lle byddo'r Foreol a'r Brydnhawnol Weddi wcdi ordeinio eu dy-

teedyd. A 'r Offeiriad, gan sefyU wrth yr ystlys gogledd i'r Bwrdd, a ddywed Weddi'r

Arglwydd, a'r Colect y tydd yn caiüjn, a'r boll ar eu gliniau.

EIN Tad, JT hwn wj-t yn y nef-

oedd ; Sancteiddiër dy Enw.
Deued dy deyrnas. Bydded dy ew-
j-llj-s ar y ddaear, Megìs y mae yn y
nefoedd. Dyro i ni heddpv ein bara
beunyddioL' A maddeu i ni ein dy-
ledion, Fel y maddeu%Tn ni i'n dyled-
wýr. Ac nac arwain ni brofedig-

aeth ; Eithr gwared ui ihag dnvg.
Amen.

Y Colcct.

YR HoU-anuog Dduw, i'r hwn y
mae pob calon yn agored, a phob

deisìi' yn g>'dnabyddus, a rhag yr
hwiì nid oes dim dirgel >ti guddiedig

;

Glanhâ feddyliau'n câlonnau trHy
ysprydohaetli dy Lân Ysprjd ; fel y
carom drdi ^ti bcríîaith, ac v maW-
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haom yn deilwng dy Enw sanctaìdd,

trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

'i Tna yr Offeiriad, gan droi at y bobl, a
draetha yn eglur y DEAG AIR DEDDF
oU. A'rbobletto areu güniau,aroî pob
un o'r Gordtymynion, a aràuiM dru-
garedd Duw am eu torri hwynt o'r

blaeìi, a gras i gadw'r unrhyw rhag
Uaw; fel y mae'n cnìdyn.

Gweinidog.

DUW a lefarodd y geiriau hyn, ac
a ddj-wedodd, Myfi yw'r Ar-

glwj-dd dy Dduw : Na fydded it'

dduwiau eraill onid myfi.

Pobl. Arglwydd, trugarhâ wrth-
ym, a gostwng êin calonnau i gadw'r
gj-fraith hon.

Gu'cinidop. Xa wna it' dy hun
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ddelw geilìedi?, na llun dim a'r y
sydd yn y neloedd uchod, neu yn
y ddaear isod, nac to y dwfr dan
y ddaear. Na ostrôg iddynt, ac
na addola hwj-nt : canys inyü jt
Aro'lwydd dy Dduw ydwyf Dduw
eiddigus, yn ymweled ä phech-
odau'r tadau ar y plant, hyd y
drjdedd a'r bedwarcdd genhedl-
aeîh o'r rliai a'm casánt ; ac ya
g>™cuthur trugaredd i tiloedd o'r

rhai a'm carant, ac a gadwant fy

iigorclijTnynion.

Pobl. Arglwjdd, trugarhâ wrth-

jTn, a gostwng ein calonnau i gadw'r
gyfraith hon.

Giieinidoç. Na chymmer En^\''r

Arglwydd dy Dduw yn ofer : canys
nid g\virion gan yr Arglwjdd j'r hwn
a gymmero ei Euw ef yn ofer.

Pobl. Arglwydd, trugaihâ wrth-
ym, a gostwng ein calonnau i gadw'r
gyfraith hon.

Gweinidoo. Cofìa gadw j-n sanct-

aJdd y djdd Sabbath. CLwe diwr-

nod y geithi, ac y gwuai dy hoU
waith ; eithr y seithfed dydd yw
Sabbath yr Arglwydd dy Dduw.
Ar y dycíd hwnnw na v.-na ddim
gNyai'th, tj'di, na'th fab, na'th ferch,

na'th was, na'th for^nn, na'th anif-

aü, na'r dj'n dîeitlir á fyddo o fe^ra

dy bj'rth. Canj-s mewu chwe diwT-

nod y gwnaeth jt Argl\vjdd nef a
daear, y m8r, ac oll y sydd j-nddj-nt,

ac a orphwysodd y seithfed djdd : o
herwj-dd paham y benditbiodd yr
Argl\vj-dd V seithfed dydd, ac a'i

Eancteiddiodd ef.

Publ. Arglmdd, trugarbä wrth-
ym, a gostwng eln calonnau i gadw'r
gyfraith hon.

Gweinidog. Anrhydedda dy dad
a'th £am ; fèi yr estj-ner dy ddyddiau
ar y ddaear yr hon a rj'dd ÿr Ar-
glwydd dy Dduw i ti.

Pobl. Arglwydd, trugarhâ wrth-
ym, a gostwng ein calonnau i gadw'r
gy&aitb bon.

Gweinidop. ÎS'a ladd.
Pobl. Arglwydd, trugharâ wrth-

ym, a gostwng ein calonnau i gadw'r
gyfraith hon.

Gweinidon. Na wna odineb.
Pobl. Arglwydd, trugarhâ wrth-

ym, a gostwng ein calonnau i gadw'r
gj-fraith hon.

Gweinidop. Na ladratta.

Pobl. Arglwydd, trugarhâ wrth-
yta, a gostwng êin calonnau i gadw'r
gyfraith hon.
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Gweinidoo. Na ddwg gam dj'st-

iolaeth j-n erbjn dy gj-mmydog.
Pobl. Arglwydd, trugarhâ wrth-

ym, a gostmig eln calounau i gadw'r
gjfraith hon.

' Gweinidoiì. Na chweunych d dy
gjmmydog,"na chwennych wraig dy
gymmydog, na'i was, na'i forwjTi, na i

ých, na'i asjn, na dim a'r sydd eiddo.

PoOl. Arglwjdd, trugarhâ wrth-
ym, ac ysgrifena'r holl ddeddíau,
üvu vn ein calonnau, lü a attolygwn
iti

^ y'na y canlyn un o'r ddaa Ooîect htfn

dros y FreiMnes; a'r Offàríad yn ei

tejyU mcg'is o'r blaen, ac yn dìpcedyd,

Gweddîwn.
HOLL-alluog Dduw, jt hwn sj'dd

â'i dejTnas jtí dragj"wyddol, a'i

allu j-n anîeidrol ; Cjmmer drugar-
edd ar yr hoU E^lwj-s, a rheola felly

galon dÿ ddenisedigwasanaethyddes
YlCTOrjA, ein Brenhines a'n Lij-w-

ydd, fel y gallo bi (gan wybod i

bwj- y mae j-n weinidog) uwch law
pob dim geis'io dy anrhydedd di a'th

oÿoniant ; ac fel y gallom ninnaa a'i

hoU ddeiliaid hi (gan feddyUed j-n

ddyledus oddi wrth bwy y mae'r
aw'durdod sydd iddi) yn ffyddlon ei

gwasanaethu, ei hanrhydeddu, ac jm
ostj-ngedig ufuddhâu iddi, ynot ti, ac
erot ti, yn ol dy fendigedig air a'th

ordinhâiil ; trwy lesu Grist ein Har-
glwjdd ; jT hwn, gj'd â thi a'r Ys-
pryd Glâiî, sydd j-n bj-w ac yn teym-
asu yn dragywydd yn un Duw, heb
drangc na gorpnen. Amen.

Neu,

HOLL-aUuog a thragj-wj-ddol
Dduw, fe'n dj'sgir gan dy Air

sanctaidd, fod calonnau brenhin-
oedd wrth dy reolaeth a'th Ij^vodr-

aeth di ; a'th fod di j-n eu gosod
hwynt ac j-n eu hj-mchwelyd, fel j'

mae dy ddwj-fol ddoethmeb yii

gweled bod yn oreu ; Yr ydj-m ni j-n

ostyngedig j-n attolwg i ti felh' osod
a 'Uj-wodraethu calon VJCTORIA
dy wasanaethyddes, ein Brenhines
a'n Llj-wydd, fel y gaUo hi, yn ei

holl feddyìiau, ge'iriau, a gweith-
redoedd, ju wastad geisio dy an-
rhydedd di a'th ogouiant, a myfyrio
ar gadw dj' bobl a rodded ÿn ei

chadwraetb hi, mewn digonoldeb,
tangnefedd, a duwioldeb. Caniattâ
hyn, drugarog Dad, er carìad ar
dy an^vyl Fab lesu Grist ein Har-
giwjdd. Aiìien.
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1 rna y difwedir Colect y Dydd. Ac yn
nesaf ar ol y Colect, y darllen yr Ôff-
eirUid yr Epigtol, gan dd>jicedyd, Vr
Epistol [neu, Y rhân o'r ssrythjT a
drefilwyd yn Ue'r Ej.lítol] sydd' yn ys-
grifenedig yn y Eennod o ~—'yn
dechreu ar y Adnod. Ac wedi di-
mddu'r Epistol, efe a ddyiccd, Yma y
teríyna'r Epistol. Tna y darlleìi efe ijr

iEfenffyl {a'r bobî i gyd yn eu sefyR) gan
ddyâedyd, Yr Efengyl sanctaidd a ys-
grifenir yn y Bennod o yn
dechreu ar y Adnod. Ac wédi
garphm yr Ëfengiil, y cenir neu, y dy-
tcedir y Credo sy'n cnnlÿn, a'r boblfyth
yn sefyU, megis o'r bì'ìcn.

C'REDAF yn un Duw, Tad Holl-
' alluog, Creawdwr nef a daear,

Ac oU weledigion ac anweledii,'ion :

Ac yn un Arglwydd lesu Grist,
Unig genhedlediÿ Fab Duw, Cen-
hedledig gan ei Dad cyn yr holl oes-
oedd ; Duw o Dduw, Llewyrch o
LewjTch, Gwir Dduw o wirDduw,
Cenhedledig, nid gwneuthurcdifr, Yn
un hanfod â'r Tad ; Gan >t li«-n y
gwnaethpwjd pob peth, Yr hmi,
erom ni ddnion ac er ein liiachawd-
wriaeth, a ddisgAiiodd o'r ncfoedd.
Ac a gnawdiwyd tr«-j'r Yspr>"d
Glân, o Fair Forwyn, ac a wnaeth-
pwj-d yn ddyn, Ac a grocshoelÌMryd
hefyd drosom dan Pontius Pilatûs.
Efe" a ddîoddefodd, ac a gladdwyd,
A'r trj-dydd dydd efe a adgjdo'dd
yn ol \T Y'sgrj'thyTau, Ac ä esgj-n-

odd i'r nef, Ac y sydd jti cistedd ar
ddeheulaw'r Tâd." A "thrachefn y
daw efe trwy ogoniant i famu y bj-
a'r meirw : Ac ar ei dejTnas ni bj'dd
trangc
A chredaf j-n yr Y'sprj-d Glân, Y'r

Arglwydd a'r BywiawdwT, Yr hwn
sydd ÿn deilliaw o'r Tad a'r Mab

;

Yr h«-n jnighd â'r Tad a'r Mab a
gyd-addolir ac a gj'd-ogoneddir, Y'r
hwn a lefarodd tr«'r prophwydi. A
chredaf fod un Gatholig ac Apostol-
ig Eglwys; Addefaf un Bedydd er
maddeuant pechodau ; Ac cdrj-cliaf
am adgj-füdiad y meirw, A byHyd y
byd y sydd ar ddyfod. Amen.
^ Tna y Curad afynega i'r bnbl pa ìTyl-
iau neu rmprydau a fydd iw cadw
yn yr wythnos yn canlyn. Ac yrui hefyd
(0 bydd, achos) rhodder Rhybudd o'r
Cymmun ; a darUener /Jytliyrau Casgl,
Dyfynnau, ac Tsgymmundodau. Ac ni
ch'jhoeddir ac nifynegir diin yn yr Eg-
Iwys, hyd y parhao Gwasanaetli Duic,
ond gan y (rweinidog ei hun : na dím
ganddo yntau, ond a erchir yn /iJieolau

$ lÀyfr hwn, neit a ordrjmynir gan y
Frenhines, neu gan Ordinari'r Ue.

'i Tna y canlyn yBregeth, neu un o'r

JTomüiau a ddoded aUan eìsoes, neu a
ddoder aHan rìiagllaw,trwÿ awdurdod,

^ Tna y dychwcl yr Offeiriad at Fwrdd yr
Arglwydd, ac a ddechreu'r Ofrymmiad

;

gan ddywedyd un neu ychwaneg o'rAd^
nodau sy'n canìyn, y cyfryw o'i synwyr
ei hun a welo yn gyrrüìwysaf,

LLEAYYRCHED feUy eich gol-
euni ger bron dynion, fel y gwel-

ont eicli gweithredo'edd da chwi, ac
y gogoneddont eich Tad yr hwn sydd
jTi y nefoedd. Hl. Matth. v.

Na thrysorwch iwch' drj'sorau ar
y ddaear ; Ue y mae gwyfn a rhwd
yn lljgru, a Ue y mae lladron yn
cloddio tr\vodd, ac yn Uadratta:
eithr trj-sorwch iwch' drj-sorau jm
j' nef; Ue nid oes na gwyfyn na
rhwd jTi Uj-gru, a Ue ni's cloddia
Uadron trwodd, ac ni's Uadrattânt
St. Miillh. >i.

Pa bethau liynnag oU a ewyUys-
ioch eu g\vneuthur o ddjTJion i chwi,
feUy gAvnewch ch%vithau iddjTit hwy

;

canys hyn yw'r gyfraith a'r pro-
phwydi. Sl. Mntlìi. ni.
Nid pob un y sydd jti dj-wedj-d

wrthj-^ Arglwjdá, Ärglwydd, a
ddaw i mewTi "i deymas ncfoedd

;

ond jT hwn ^dd yn gwneuthur
e%vyllvs fv Nhad vr hwn sydd j-n y
nefoedd. St. Mnl'th. \ü.
Zacchëus a safodd ac a ddj-wed-

odd wrth jT Arglwydd, ele, han-
ner fy nâ, O Arglwj'dd, jt j-dwvf yn
ei roddi i'r tlodion ; a"c ôs djgäis
ddim o'r eiddo neb trwj' gam-acli-
wyn, jT ydwj-f yn ci dalii ar ei bed-
werj-dd. St. Luc xix.

Pív}' sydd un amser jti rhyfela ar
ei draul 'ei hun ? Pwy sydd n plan-
nu gwinllan, ac nid yw jm bwytta
o'i ffrwyth hi ? Xeu pwy sydd" yn
porthi praidd, ac nid yw "yn bívytta
o laeth y praidd î 1 Cor. ix.

Os njTii a hauasom i chwi bethau
ysprjdol, ai ma^^T yw os nyni a fed-
wn eich pethau cnawdolî 1 Cor. ìx.

Onl wjddoch chwi fod y rhai sj-dd
yn gwTiëuthur pethau cyssegredig,
yn bwjtta o'r cj'ssegr ; a'r rhai sj'dd
jTi gwasanaethû'r aUor, yn gj-d-gyf-
rannogion o'r aUor ? FeÛy hèfydf yr
ordeiniodd jt Argln-ydd i'r rhaî sy'n
pregethu'r efengjl, fj-w wTth yr ef-

engyL 1 Cor. xx.

Ýr hwn sydd yn hau yn brin, a
fed hefyd j-n brin ; a'r hwn sydd yn
hau jTi helaeth, a fed hefyd ÿn hel-
aeth. Pob un megis y mae yn rhag-
arfaethu jti ei galon, felly rhodded,
nid yn athiist, neu trwygjTnmeU;
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canys rhoddwT llawen y mae Duw
yn ëi garu. 2 Cor. ix.

C}-franned yr hwn a ddj-sgwAd j-n

y gáir â'r h»n y Evdd ^ti ei ddysgu,

ym mhob peth da. Na th^yller

chwi ; ni watworir Duw : cinys beth

bjTinag a hauo djii, hjTiny hefyd a
fed efe. Gal. \i.

Tra'r ydjin )ti cael amscr cj-faddas,

gwnawn díla i bawb, ond vn cnwedig
i'r rliai sj'dd o deulu'r ffydd. Gnl. >i.

Elw räawT yv/ du«iôldcb gyd â
boddlonr^í-jdd : canys ni ddygásom
iii ddim i'rbyd, ac eglur yw na aU\vn
ddwyn dim âllan chwaith. 1 Tiiii. \i.

Gôrchj-myn i'r rhai y sydd oludog
jTi y byd ÿma, fod j-n hawdd gan-
ddynt roddj a chyfraniiu, yn trj-sori

iddj-nt eu hunairi sail dd:i erbyn jt
amser y sydd ar ddj-fod, fel y caff-

ont afael ar y bj-wd tragj-wj-ddoL

1 Thti. vi.

Nid yw Duw j-n ajighjüawn, fel

JT ançhotio eich g^vaitl!, a'r Uafurus
gariad, jt hwn a ddangosasoch tu ag
at ei Enw cf, j' rhai a weiniasoch i'r

baint, ac jdych j"n gweiui. Heh. vi.

îfac anghofich wneuthur duioni,

a chjirannu : canj's â chj'frj'w eb-

jTth y rhj-ngir bodd Duw. í/ih. xiü.

Yr h\vn sj' ganddo ddá'r byd htt-n,

ac a welo ei frawd mewn eisiau, ac a
gauo ei dosturi oddi wTtho ; pa fodd
j' mae cariad Duw yn aros jTiddo

ef? iSt. loan iü.

DjTO elusen o'r peth a fyddo gen-

nj^'ac na thro dj' wj"ncb oddi \vrth

neb tlawd, ac ni" thry wj-neb Duw
oddi wrthyt tithau. Tobit' iv.

Fel y byddo gennj't yr amlder,
dod o hono' elusen. Ös ychydig fydd
gennj-t, o ychydig na arsívj(la roi

clusen : eanj's'felly y trj'sori" i ti dy
hun wobr daionus erbyn dj'dd jt
anghenraid. Tobit iv.

Y neb a gj'mmero drugarcdd ar y
tlawd, sjdd' j-n rhoddi ech«'j'n i'r

Arglwydd: a'i rodd a dâl efè iddo
drachefn. Bìar. xix.

GwJTi ei fyd a ystj'ria wrth y
tlawd : jnr Arçlwj'dd a'i gwarcd cf

j"n amser adfj'd. Psal. sli

^ Tra bydder yn darUen yr adnodau hìfn,

y IHaconiaidf Wardeiùaid yr E'jìtrySj

neu ryw un cymJiesur arall a o^oderi
bynnÿ^ a dderòyniant yr Eltuenau i'r

Üodian, ac offrymmau eraiU y bobl,

meum cawg fftceddut, a ddarperir gan
y Plwyf i hynny, ac a'i dygant yii
barchuA at yr Offàriad : yntau a'i
cjjtvyrux yn ufudd, ac a'i dd ar y
Bwrdd tanctaidd.
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^ A plian fo Cymmun, yr Offeiriad yna
a etyd ar y Bicrdd gymmaint o Fara a
Gtrin ag a dybio fodyn ddiyon. Oieedí
darfod /iynny, y dytcêd yr C^eirìad,

GweddîwTi dros hoU j'stâd Eglw-j'ä

Grist sy'n milwrio jTua ar y
ddacar.

HOLL-aUuog a byth-fj-íriol Dduw,
jT hwn tr%vj- dy san'ctaidd Apos-

tol a'n djsgaist i wneuthur pvedatau
ac erfj'niau, ac i ddîolch dros bob
dj'n ; jT ydj'm ni jTi ostjTigcdig yn at-

tölwg'i fi j'n drugar-
occaf i* iiiimmerijil 'Oiiibijaddim

einmLnia-nlioff. ^™,^
riimmau, «] dderbj-n gadaicerygeir.
ein gweddîau hj'n, y iau hyn [gym-
rhai JT J'd\'m J-n eu meryd ein hel-

j
hoffrwm i'th Ddwy- useni aii hoti-.

folFawredd;ganat- 7!""^"l '""'

I tolj'gu i ti ysprj-doU
'^'"^"^:'^-

I
j'n wastad yr Eglwjs gj'ffredinol äg

I

J'spryd y g\virioneddí, undeb, a chyd-
gorcÛo :' a chaniattâ i bawb a'r y sy'n

cyffesu dy Enw sancteiddiol, gjttuno
jTigwirionedd dy sanctaidd Air, a
bj-w mewn undcb a duwiol gariad.

Ki a attolygwn i ti hefyd gadw ac
amdc'i3yii 'holl Gristianiis Frenliin-

oedd, Tj'wjsogion, a Llj-wiawdwjr

;

ac vn ênwedig dv wasanaethvdclc:s

yiCTORIA ein 'Brenhines, 'fel y
caffom dani hi ein llywodraethu yn
dduwiol ac j-n heddychol > a chaii-

iattâ i'w holi Gj-nghor hi, ac i bawb
a'r j' sj'dd wcdi eu gosod mewn awd-

j

urdod'dani, aUu j-n gj-nir ac yn un-
ia^vn rannu cj'tiawnder, er cosjii

1
drygioni a phechod, ac er cj'nnal dy
wir Grefjdd (ü, a Rhinwedd dda.
Dj-ro r;isi nefol Dad, i'r hoU Esgob-

; ion, a Chui-adiaid, fel y gallont tr\vj'

j

cu buchedd a'u hathrawiaeth osod
1 allan dy wir a'th fj-wiol Air, a gwas-

I

anaethu dy eanctäidd Sacramentau
!

yn iawn ac yn ddyladwy. A dyro
Ì'th hoU bobí dy ncfol ras ; ac 'j'n

! cnwedig i'r gj'nnuUeidfa hon sj'dd

I
j-ma j'n gj'd-d'drjchiol ; fcl y galiont

] âg lifudd galon a dyledus barch
! wrando a derbjTi dy sanctaidd Air,

I

gan dy wasanaethu yn gj-BÌr mcwn
I

sancteiddrwydd ac uniondeb holl

ddyddiau eu bj'wj'cL Ac yr Ým vu
ostj'ngeiddiaf j-n 'attolygu i ti o'th

ddâioni, Arglwj'dd, gjsuro a nerthu
pawb a'r y sjdd j'n y bj'>vjd trangc-
cdig hwn, mewn trallod, tristwch,

angen, clefyd, ncu ryw wTthn-jneb
aralL Ac jt í'na ni hefyd j'n ben-
dithio dy Èn^Ý £anctaid(í o ran dy

F
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holl weiáon a ymadawsant â'r byw- i

vd }ina yn dy Ôydd di a'th ofn ; g:iu
[

àttolygu 1 ti roddi i ni ras felly i ddil-

j-n eû hesamplau da hwj% fel gjd â
hwynt y byddom gyfrannogion o'th

deymas nefol. Caniattâ hyn, O Daci,
[

er cariad ar lesu Grist, ein hunig i

G}ÌTyng\\T a'n Dadleuwr. Aini-n.

•" Panfo'r (^iceinidogyn rhoddi rJiybudd o
' Wcinyddiad y Cymmun bendigedig, (>ir

hyn a tona efe yn v^astad ar y StU neu
j

ryu! Ddydd Chcyl nesa/ o'r blaen,) ar ol

Utceddu'r Bregeth neu'r SomOi, cfc a '

dderttyn y Cynÿor liwn sydd yn canlyn. 1

1?Y anwyl garedigion, ar ddydd
j

-C nesaf yr vryî \-n amcanu,
;

trwy lielp Duw,' weinyddu i bawb a .

fo fh'ddlon a defosij-nol, dra-chysur- :

us Sacrament Corph a Gwaed C'rist,

i'w dderbjTi gandd\-nt er cofîâu ei
]

ryglyddus Grog a'i 'Ddîoddefaint ef,
j

trw}' ba un j-n unig y cawn faddeu-
;

ant am ein pechodau, ac y'n giraeir
j

yn g}annogion o de\Tnas nef. O
henv>'dd paham ein dyledswydd yw,
talu ùfuddaf a tîý-ddlouaf ddîolch i'r

Holl-alluog Dduw ein Tad nefol, am
iddo roddi ei Fab ein HiachawdwT
lesu Grist, nid ya uuig i fanv dros-

om, eithr i fod hefyd \ti jnnborth a
Iluniaeth yspr\'dol i ni in y Sacra-
ment bendigeáig hMmnw. Yr hwn
beth, gan ei fod mor ddírj-fol a ch}'s-

urus i'r sawl a'i derbjTiiant >'n deil-

wng, ac mor enbydus i'r rhai 'a ryfj'g-

ant ei dderbj'n 'yn annheilwng ; fy

uyled i yw, eich cynghori chwi }ti

y cj'famser i ysti-ried ardderchowg-
i-wydd y Dirgel&digaeth bendigedig
liwnnw, a'r ma>vr berj'gl o'i dderbyn
j-n annheilwng ; ac feUy i chwilio a
phrofi eich cydwybodau eich hunain
(a hynny nid yn ÿsgafn, ac yn ol dull
rhai j-n rhagrithio â Duw, ond) fel y
deloch yn lân ac )ti sanctáidd i'r c}'f-

ryw wlëdd nefoL, j'n y wisg-brîodas
yr hon a of>'n Duw j'n yr Ysgr}thyr
Lân, ac y'ch derbj'nier megis Cyfran-
nogion teilwng o'r Bwrdd bendjgedig
hwnnw.
Y ffordd a'r modd i hynny j-w, yn

gj-ntaf, Hoü eich bucheddaii a'ch
ymarweddiad wrth reol Gorchymyn-
ion Duw ; a pha le bynnag y gwel-
och eich bod eich hunain gwedi tros-

eddu, ar ewyllys, gair, neu weithred,
jTio \vylo herwj'dd eich cyfÌOT pech-
adurus, ac )-mg>-ffesu i'r Holl-aUuog
Dduw, â llawn fryd ar wellhâu eich
buchedd. Ac os gwelwch fod eich

camweddau nid ^-n unig yn erbjTi

'SS

Duw, eithr vn erbyn cich C}'mmyd-
ogion hefyíí, jTia "}'mg\'mmódwcli à
h\v}', gan'fod yn barod i wneuthur
iawn a boddlonr\vydd, hyd eithaf

eich gaUu, am bob'sarhâd' a cham-
wri a wnaethoch i neb arall ; a chan
fod j-n barod hefyd i faddeu i craill

a wnaethant i'ch erbyn chmtliau,
megis >T ewjUysioch faddeuant o'ch
pechodau ar lâw Duw : canys hcb
liyn ni wna dcrbyn y Cj'mmuu beii-

dígedig ond angliwancgu eich barn-
edigaeth. O herwjdd hynny, od oes
neb o honoch ya gablwT Duw, \'n

rh«'\'strwT neu enUibiwr ei Air 'ef,

Nni 'odinebwT, neu yn dwyn mal-
âis a chj'nfìgen, ueu "mcwn rhyw fai

cenddu's arali ; edifarhêwcli am
eicli pechodau ; ac onid ê, na ddcu-
wch i'r BwTdd sancteiddiol hwnnw

;

rhag, wedi cymmeryd y Sacrament
bendigedig h-nnw, i ddiafol fj'ned i

me\vn i chwi, meg-ls jt aeth i Judas
fradwr, a'cli llemvi yn lla\vn o bob
anwiredd, a'ch dvrya chni i ddistrj'w

corph ac enaid.

Ac o herw-jdd bod \ii angeiirheid-
iol na ddêl neb i'r "CjTnmun ben-
digedig, heb gi'flawi mddiried yn
nlirugaredd Duw, ac Iieb gvdw)'bod
heddychla-mi ; am h\'nny od oes neb
o honoch na ddichon y ffordd hon
ddyhuddo ei gj'd^i-jbod ei hun j-n

hyn, cithr j-n rfiaid iddo wrth gj'sur

neu gyngor j'm mhellacli ; deued
attaf ti, neu at ryw mi arall o Weiu-
idogion Gair Duw a fj'ddo pwj'llus a
dj'sgedig, a datguddied ei ddoìm-, er

niwj-n cael, trwj' wemidogaeth sanct-

aidd Air Duw, fawrUes goUjnigdod,
gj'd â chj'ngor ac addj-sg j'sprydol,

tu ag at lonyddu ci gydwybod, a'i

ryddliâu oddi' wrth bob amheuacth
a phetrusder.

^ Jfeu, Tle y gicclo efe y hobl ÿn esgeuZux

am ddyfod i'r Cymmun bendigedig, yn
Ue y cyntaf efe a arfer y Cyngor yma

.

A NWY L garedigion frodj-r, ar
±\. j' mae yn fy mrj'd, tnvy
ras Duw, weinyddu Swpper yr Ar-
glwydd: i'r hwn o ran Duw y'ch

gwiioddaf bawb a'r y sydd jma jti

gyd-ddrychiol, ac a âttoh-gaf iwch',

er cariaà ar jt Arglwydd lesu Grist,

na wrthodoch ddj-fod iddo, gan eich

bod mor garedigol wedi eich galw
a'ch gwahodd gan Dduw ei hunan.
Chwi a wj'ddoch mor oíidus, ac mor
angharedig o beth j'w, pan fo gwr
wedi arlwj'o gwledd werthfaì\T, wedi
trwpio ei íwrdd â phob rhj-w arlwy.
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megis na bai ddiin jti eisiau, ond y
gwahoddedigion i eistedd ; ac etto y
iliai a alwyd (heb ddira achos) yn
anuîolchusaf yn gwrthod dyfod.
Pwj' o honoch chwi j-n y cyfryw gj-f-

Iwr ni chytfroai? pwy ni thj-bygai

fod cam 'a sarhâd mawT wedi eu
gwncutliur iddo ? Herwj'dd paham,
íy anwji garediccaf frodjT yng
Nghrist,' gwjliwch j-n dda, rhûg i

chwi, wTth jTnwrthod â'r Swpper
sancteiddiol hwn, anuog llid I)uw
i'ch erbjn. Hawdd i ddyn ddj-wed-
yd, Ni 'chjTmnunaf fi, "o hení-ydd
bod negesäu bydol i'm rhwystro.
Eithr y cyfrp\ esgusodion nid jdjTit

mor hawdd eu derbyn j-n gyinmer-
adwj' ger bron Duw. Os dywed neb,
Yr j-f ti jTi bechadur brw'nt, ac am
InTinÿ jTi' ofiii dj-fod: paham gan
bJTUiy liad j-dych chwi jti edifarhâu,

ac yn gweílhâu? Pan' fo Duw j-n

eich galw, onid oes gywilj-dd amoch
ddy>vedj-d, na ddeuw'ch chwi? Pan
ddylech chwi ymchwelyd at Dduw,
a JTnc^isodwch chwi,' a dj'wcdyd,
iiad ydych barod? YstjTiwch "j-u

ddifrif noch eich hunain, leied' a
dàl y cj-frj'w goeg esçusodiou ger
bron Du'w." Y rliai a withodasant y
wledd \-n yr Efengjl, oblcgid iddjTit

brjniu tyd'djTi, ncií y mynnent broíi
eu hicuau ychain, 'neu oblegid eu
luiodi, ni cliawsajit felly mo'u hes-
gusodi, ond eu cjfrif jti annheÜATng
o'r wledd ncfol. ilj-ä, o'm rhan i,

a fyddaf barod; ac, o herwjdd h*
swj'dd, yr ydwyf yn eich galiodd
yn Enw Dùw, jt wyf jtj eich galw o
itm Crist ; ac, megis y caroch eich
iachawdwTÌaeth cich lîunain, yr wyí
yn eich cynghori i fod yn gyfraimog-
ion o'r Cymmun bcridigedig hwn.
Ac, fel y bu wiw gan Fab Duw ym-
ado à'i einioes, gan drengu ar y
groes di-os eich iachawdwTÌaeth chwi

;

felly j-n JT un modd y dylech chwi-
tha'u gymmerj-d y Cýmmun, er cof
am ottrymmiadaeth êi angau e^ fel

y gorchjTnynodd efe el Jiun. Yn
aw, os chwychwi a esgeuluswch
wneuthur hj-n, meddyliwch ynoch
eich hunain, faint y cninwedd jT jd-
ych jTi ei wneuthur ä Duw, ac mor
tiin j-w'r boeu j- sy goruwch cich pcn-
nau am hj-im"y; pan ydych j-n an-
hydj-n j-n >-mg'adw oddi rth Fwrdd
yf Árglwyild, ac j-n ymneillduo oddi
wTth eich brodyrl y fhai sj-'n d\-fod i

ymborthi ar wìedd y nefôlaidd lun-
laeth hwnnw. Os chwi a ddj-fal vst-
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yriwch y pcîhau hj-n, trwy ras Duw
ch\Ti a ddychwelwch i feddwl a f<i

gwell; er mwj-n cafiäel o honoch
hj'nnj-, nid arbedwn ni wneuthur
jn ostj-ngedig ein herfj-niau i'r Holl-
alluog Dduw ein Tad nefoL

"^ .ír armer Giceìnytldìad y Cymmunf a'r
C*fmmunwr VKdi eu cnflêu yn weddus
i </ymmeryd y Sacrament bendigedig, yr
Offeirlad a ddyiced y Cj/ngor hvm.

AyW Y L garedigion yn yr Ar-
gl\\ydd, y sawl sydd yn meddwl

dj-fod i fendigedig Gj-mmun Corph a
Gwaed ein liiachaw'dwr Crist, rhaid
i cbwi ystjTÌed y modd y mae Sant
Paul yn cj-nghori pawb i'w profì ac
i'w hoU eu hunaiu jti ddjfal, cyn
iddj-nt ryfygu bwj-tta o'r Bara hwn-
iiw, ac j-f'ed o'r Cwppau hwunw.
Canj-s fel y mae'r Iles yn fawT, os â
chalou wii- cdifeiriol, "ac â bywiol
fljddj y cj-mmerwn y Sacrament
bendigedig hwnnw (canj's jiia yrm
ni yu ysprj-dol yn bwytta Cnawd
Crist, ac jn j-fed ei Waeà ef ; j"na yr
ydym yn tri'go j-ng Nghrist, a C'hnst
jnom niuuau ; jr j-m ni j-n un á
Christ, a Christ â'uinnau) fcUy y
mae'r perjgl j-n íawr, os ni a'i cjTU-
mer \n annhêilwng. C'anjs j-nâ yrm lii j-n euog o Gorph a Gwaed
Ciist eiu IIiachawd^Tr

; yr j'dj-m ui
yn bw\-tta ac yn yfed eih b'anìcdig-
aetli Lin huuain, heb ystyried Corph
JT ArglwTdd ; jt j-djTn j-n ennj-u
digofaint Duw i'ii h'erbjn

; jt j-m ui
yn ei annog ef i'n pläu âg äinfjwiol
glefjdau, ac amrjw fath ar angaiu
Beriiwch gan hj-nny cich hunain
(frodyr) fel na'ch bamer gan JT Ar-
ghwdd ; gwii-edifarhêwch am cich
pecfiodau a aeth heibio: bydded
geniiych fywiol a dîogel ffj'dd \-ng
>'ghrist ein HiachawdwT ;'

^'w-eU-

héwch cich buchedd, a byddwch
mewn cariad perífaith â phawb

:

feUj' y byddwch weddus gj-franuog-
ion o'r Dü-geledigaethau saiicteiddiol

hj-n. Ac o flaen pob peth y mae'n
rbaid i chwi roddi gostj-ngeiddiäf a
charediccaf ddîolch i liduw, j- Tad,
y Mab, a'r Yspryd Glán, ambrj-n-
edigaetli j- byd trwy angau a dîodd-
efaiut ein Hiachawàwr Crist Duw a
d\-n, jT hwn a ymostyngodd i ang-
au'r groes, drosom ni bechaduriaid
tmain, y rhai oeddym j-n gorwedd
me\\-n tjwjUwch a chysgO'Ì angau,
fel y gaUai efc ein gwneuthur ni
jTi Ìilant i Dduw, a'n djTchafael i

fjis-jd tragj-wj-ddol. Ac, er cotio o
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honom yn wasted ddirfawr gariad
ein Harglwydd a'n himig lacliawdwr
lesu Grist, fel him jti nianv drosom,
a'r aneirif ddoniau daionus, y rhai,

tnv>' d.\TvalIt ei werthfawr waed, a
piriiUodd efe i ni ; efe a osododd ac
ä ordeiniodd sanctaidd ddirgeledig-

aethau, fel gwj-stlon o'i gariad, a
gwastadol gof aín ei angau, er mawr
ac annherfynol ddiddanwch i ni.

Gan hj'nnyiddo ef, gyd â'r Tad a'r

Ÿspryd Gìän, rliodd\vn (fol \t m
jTi rliwjTuediccaf) wastadol ddîolch ;

gan ymostwiig j-n gwb! i'w sanctaidd
ewyÙys a'i orchjTnyn ef, a mj'fjTÌo

ei wasanaethu ef mewn gwir sanct-

eiddnvj'dd a chj'tiawnder, holl ddj'dd-

iau cin heinioes. Anu'ìì.

^ rna y dijwd yr Ojfcìriiid ici'th y rhni a
Jo'n díifod i fjymmcrjd y Cyinmitn ben-
di'jediyj

CinVYCnAVI y sawl sydd yn wir

ac JTI ddifrifol yn edifarh.^u am
eich pecJiodau, ac sy mewn cariad
perfTaith â'ch cj'mmydogion, ac j'u

nieddwl dilj'n buchêdd ncwj'dd, a
chaiilyn gorchj-mj-nion Duw, ä rhod-
10 o hj'n allan yn ci tíjTdd sanctcidd-

iol ef ; Deuwch yn nes trwj' ft'ydd, a
chj'mmcnvch y Sacramcnt iincteidd-
iol liwn i'ch cj'sur, a gwnewch eich

gostyugcdig gj'ffes i'r Hnll-alluog
l)duw, gan oslwng jii ufudd ar cicli

gliniau.

^ Vna y dywcdir y Oìiffes frjíff^'edin lin-it^

yn enwpawb o'r rhaia/ydUont ar/edd-
it'l cymrneryd y C;pnmun bendigedii,
íjan un o'r Giecinittofrion ; yntan a'r
'bobl oü yn ffosttcng yn ufudd areu glin-

iaUf ac yn dyiccdjd,

HOLL-alUing Dduw, Tad ein Har-
glwj-dd lesu Grist, Gwneuthur-

wr i>ob dini, BamwT ])ob dyn ; Yrm ni jii cydnabod ac yn j'mofìdio

dros eiii liamrjw bcchodau a'n lian-

wircd,Y rhai ö ddydd i ddydd jn or-

thrymmaf a wnaethom, Ar feddwl,

gair, a gwcithrcd, Yn erbyn dy Ddwj'-
fol FawTedd, Gan annog \-n gj"tìawh-

af dy ddigofaint a'th lid i'n her-

bj-n. Yr ydj-m yn ddifrifol jn cdif-

arliàu, Ac jn ddrwg gan ein calon-

nau dros ein cam-weithredoedd liyn :

Eu coifa sy dn^-m gcnnym ; Eu baich
Bydd anoddefadwj'. Trugarhâ wrth-
j-m, Tnigarhà wrthym. drugaroccaf
Dad ; Er mwyn dy un Jlab ein Har-
glwjdd lesu Grist, Maddeu i ni jt

hjTi oU a aeth heibio ; A chaniattâ i

ni allu byth o hj-n allan dy wasan-
actliu a'th foddlôni mev.-n uewydd-
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deb buchedd, Er anrhydedd a go-
goniant dy Enw; Trw lesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

\ Tnn >fr riffeirind [neu'r Esijoh, o> bytld
yiì gyd-d<iriicItìoì) a sai/, gan droi at y
hobl, uc a ddatgan y Oollyngdod íiicn.

HOLL-alluog Dduw, ein Tad nef-

ol, JT hwn o'i fawr drugaredd
a addawodd faddeuant pechodau i

bawb gan edifeinvcli calon a gwir
fTydd a j'mchwel atto ; A drugarhao
wrthych", a faddeuo i chwi, ac a'ch
gwaredo oddi wrth eich holl bechod-
au, a'ch cadamhao ac a'ch crj-fhao

jrm mhob daioui, ac a'ch djgo i fj'w-

j'd tragj-wjddol ; tn\-y Icsu Grist ein
Harglwj-dd. Amen.

* Ar ol hynny y dyiccd yr Oj/eiriad,

GwTandêwch pa n'w eiriau cysur-
us a ddj'wed cin HiachawdwT Crist

wrth bawb a wir j'mchwclant atto ef.

DEUWCH attaf fi bawb a'r y
sydd j-n fìinderog ac j'n Uwyth-

og, a mi a esmwjtháf arnoch. St.

MatOì. xi. 28.

Felly y carodd Duw y bjd, fel y
rlioddodd efc ei unig-anêdig Fab, fel

na choller pwy bjiinag a gredo j-n-

ddo ef, ond caft'ael o hono fy\vj'd

tragj'wj'ddol. St. Inan iii. 16.

G\vrândê\vch hefyd beth y mae
Sant Paul j'n ei ddj-wedyd.
Gwir j-w'r gair, ac j'n haeddu pob

derbjniiad ; ddjfod Crist lesu i'r byd
i gadw pechaduriaid. 1 Ti»ì. i. 15.

Gwrandêwch hefjd bcth a ddj-wed
Sant loan.
Os pecha neb, y mae i ni EiriolwT

gj-d â'r Tad, lesu Grist y cj'fiawn;

ac efe yw'r iawn dros cin pcchodau
ni. 1 St. loan ii. !•

*, Ar ol y rhai hyn yr á'r Offeiriad rhag-
ddo, gan ddyicedydt

Dyrchcfwch eich calonnau.
Atli'b. Yr j'dj-m j^n eu djTchafael

i'r Arglwydd.
Offi'ir. D'iolchwn i'n Harglw^dd

Ddüw.
Attcb. Mae'n addas ac yn gj-fiawn

gwneuthur hjTiny.

^ rna yr Offciriad a dr at Fwrdd yr
Arghcydd, ac a ddytced,

AT" Mae j-n gwbl addas, m gyfiawn,

X a'n rhwj-medig ddyìed ni yw,

bob amser, ac ym mhob Ue, ddîolcb

i ti, Arglwydd,'[* Sancteiddiol Dad,]
HoU-alluog, dragj'wj'ddol Dduw.
* T geiriauhyn, [Sancteiddìol Dad] a fftf

ewir heibio ar Sul y Drindod.
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* rma bod n cantyn p Wiajymndrod/l .

2/ri'xlol trrí/i ifr arruer, os bydd yr un I

tratí eí otod yn hys^fysol ; ac onid é, yn
j

ddl-dor y canlyn,

GAN h}xny p>-d âg Ansrlion ac
Arch-ang>-liiJn, a chyd ä holl

p^inpeini nc^ y inoliauiiwn ac y
inaí^ThàwTi dy ogoneddus Eiiw ; gan
dy fnUannu \-n wastad, a dj-wedyd,
Shnct, sanct, "sanct, ArgIwT,-dd Dduw
'r lluoedd, ncf a daear E>dd yn Uawn
o'th ogouiant : Gogouiant a fo i ti, O
Arglwj-dd goruchaf. Amcn.

RIIAGTMADllODDION PRIOD.

Aì- Ddydd Nadolig Crist, a saìíh
lCitcrnod giccdi.

A M i ti roddi lesu Grist dy un Jlab
íy. i'w eni ar gyfenw i'r amser yma
drosom ni ; yr 'h^NTi trwy weithrci-
iad yrYspry'd Glân a wnacthpwyd
yn wir ddyn, o hanfod y Forvv)Ti

Fair ei fani, a hj-nny heb ddim pecli-

od, i'n g^^-neutiiur'ni jti lâu oddi
«Tth bob pechod. Gaii hynuy gjd
6g Angylion, í,c.

Av Ddj'dd Pasg, a saith Niwmod
(/wcdi.

OND j-n bendifaddef, yr Çm jm
rh\TJraedig i'ih folianuu äm an-

rhydeddiis Adgj'fodiad dj" Fab Icsu
Grist ein Harglwj-dd : canj's efe yw'r
giNÌr Oen Pasg, "jt bvnì a ofirj-m-

mwj'd drosom, ac a ddileodd bechod
j' bjd ; yr hvm trwy ei angau ei hun
a ddinj'striodd angau, a thmy ei

adgj-fodiad i fywTd, a adferodd i ni

fywjd tragj^yjddol. Gan hynuy gyd
âg Àngylion, 'S,c.

.-írDdydd y Dyrchafael, a saith
Aiicm'od gwcdi.

'"piî'WY dy anwyl garediccaf Fab
-1- lesu Grist eüi Harglwj-dd

; jr
hwn, ar ol ei anrhydeddusaf Adgí-
odiad, a ymddangosodd jti eglur i'w

holl Apöstolion, ac j-n "eu golwg a
esgynodd i'r ncfoedd, i barottôi lle i

ni ; fel Ile y mae efe, jtio yr esgj-nom
ninnau hefyd, ac y "teyrhasom gj-d

âg ef mewn gogoniânt Gan hjTmy
gjd âg Angj-Iion, iýc.

Ar y SulgwjTi, a chwe Diwrnod
ar ol.

TR'N^'Y losu Grist ein llaiglwrdd

;

oddi wrth yr hwn, yn ol el gy-
wiraf addewid, j-'disgjTiodd yrYsprd
Glán, ar gyferiw i'r" amser" jTna, o'r

nef, á disyinmwih swn ma^rr, megis
gwSnt nertbol, ar wedd tafodau tan-
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l'.yd, gan ddisgyn ar jt Apostolion,
i' dj-sgu h«-jmt, ac i'w"har\vain i bob
pviru)uedd ; "gan roddi iddjTit ddawii
amiyw ieithoedd, a hyder iicfyd, gyd
ä ch"ariad gwresog, yii ddyfal i brcg-
ethu'r Efengj'l i'r lioll gcnhedloedd ;

trwj"'r hyn y'b dygwyd allan o dj-w-

yllch à cfij-feiliomî, i'th eglur ol-

êimi, ac i wìr wybodaeth am danat
ti, a'th Fab lesû Grist. Gan hjTiny

gjd ág ATigylion, f{c.

Ar ìí'ì/l II Drindod yn unh].

\'''K hwn wj-t un Duw, un Ar-
J- glw-j'dd ; liid un Persou j-n unig,

ond tri Pherson merni un BylwedoL
Cauys yr hyn j-r j-dym ni yn èi gredu
am ogouiant j- 'fad, lij-unj- jt jdym
j-n ei gredu am y Mab, ac ara jt Ys-
prj-d Giâu, heb lia g%vahaniacth nac
anghj-fartalwch. Gan hyuuy gyd âg
Angj-lion, í^c.

*^Arol f/ob un o'r rJiayymadroddion hyìi,

yn ddi-dor y cenir, neu y dyiccdir,

GAîî hj-nny gyd âg Angylion ac
Arch-augj-iîòn, a cliyil" â hoU

gwmpcini nef^' y moliannwTi ac y
inawhâwn dy ogoncddus Euw ; gan
dj- foliaunu n wastad, a dywedj-d,
Slinct, sauct^'sanct, Arglwydd Dduw
'r lluoedd, nef a dacar sydli yn llawii

o'th ogoniant : Gogoniant a fo i ti, O
Arglw'jdd goruchat Amen.
^ Yna yr O^ciriad, ar ei Uniau wrtli

I'ior'.ld yr Arglìüydd, a d/hjwcd, yn enw
yr hoü rai a gyinmcrant y Cynimun, y
^S'oddi Iton y rydd yn canlyn.

NII) \"-m ni yn rhyfygu dyfod i'th

— F^ÌTdd dí j-mi "drugârog Ar-
glwjdd, gan j-niddiried yn ein cj-f-

iawiider ein hunain, ciíur jti dj- aml
a'th ddirfa«T drugaredcbiu dL Nid
ydj-ni iii deilwng cj-inuiaint ag i

gasglu'r bri^-sion dan dj- Fwrdd di

:

eitlir tvdi j-w yr un Ârglwjdd, yr
Inra bîau 'o brîodoldeb jti wastad
di-ugarhäu ; Caniattâ i ní gan hyii-

iiy, Argl«ydd grasol, felly fw^tta
ciiawd dy "anwyl Fab lesu Grist, ac
yfud ei aed êf, fel y gvj-nelcr eiii

cyrph pcchadmus ni j-n lân trwj' ei

gbrph fcf, ac y golcher cin heneidiau
trwj- ei werthfawroccaf wacd ef; ac
fel trigom byth jnddo ef, ac j-ntau

ynom ninnau." Amcn.
* Pan ddarffo i'r Ofcinad, yn lefyU icrth

y f.wrdd,feHy drcfnu'r Bara a'r Gwin,
fci ìt gaüo yn iarottach ac yn toeddeidd-
i'ic^'i ' dorri'r Bara yngû.'ydd y lobl, a
dtymmeryd y Ouppan 'i'te ddtpyìaw; efe

a ddyued ircíWí y CySiegriad,Sel y mae
yi cardyn.
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HOLL-alluog Dduw, ein Tad nef-

ol, jT hwn o'tli djuer drugar-
edd a roddaist dy un Mab lesu Grist

i ddîoddef angau ar y Groes er ein

prynu ; }t hvr[i a wnaeth yno (trwy

ei oflfrymmiad ei hun j-n oörymnied-
ig unwaith) gyfla^TO, herfîaith, a dig-

onol aberth, offr'mn, ac iawn, dros

bechodau'r hoU fyd ; ac a ordein-

iodd, ac yn ei sanctaidd Efengyl a
orchymynodd i ni gadw tragywjddol
goffa am ei wertlifawr angau hjimw,
nes ei ddyfod drachofn ; Gwrando ni,

drugarog Dad, ni yn ostyngeiddiaf a
attolygwn i ti ; a chaniattâ i ni, gan
gjTnmerj-d dy greaduriaid liyn o

ÌFara a Gwin, 5-n ol sanctaidd Ordin-
hâd dy Fab lesu Grist ein Hiach-
awdwr, er cof am ei angau a'i ddî-

oddefaint, aUu bod j-n gj-frannogion

o'i fendigedig Gorph a'i Waed : jt

• Tma y cym. •"^°. ar y no3 honno
nier yr OffeìT- y bradychwj'd, *a
iad y Ddysgl iio grnimerth fara ; ac
diìwylaw. \vedi iddo ddîolch,

t Acyma efeaf cfe a'i torrodd, ac
dyrr y Bara.

^'i rhoddes i'w ddis-

gyblion, gan ddj-wedyd, CjTnmerwch,
»Ac yma y di/d bwj-ttêwch ; * hwn

ci !aw ar yr h'oll JTV fy Nghorpli JT
J'ara. hwn jT ydys yn ei

roddi drosoch : gwnewch "hj'n er cof

am danaf. Yr un modd gwedi swp-

t rma y c/r.ì- per, t efe a gj^u-
mcr y Ciri>j,an mcrth y cwppan

;

i'wìaw. ac wedi iddo ddî-
olcli, efe a'i rhoddcs iddynt, gan ddy-
wedyd, Yfwch o hvn\ bawb ; cans

'Acymaydi,d hwn 'pvfyNgwaed
ri law ar bob o r Testament New-
Llesír (Cwppan ydd, JT hwn JT yd-
neu FJtagon) yn ys vn ei d\TvaUt
ÿr liwn u bo diuL drosoch, a "

tlirosPm iw y:,s.
ij^„.gr, cr madd-

tegru,.
euant pccliodau

:

gwnewch hjTi, cjnnifcr gwaith ag ei

nj-foch, er cof aûi danaf. Amcn.

^ Tna y G-weinìdog a ffiìnimer »/ Cìflnmun
yn gyntaf yn y ddau ryw^ ei hun ; ac
yna yr & ym miaen i roddi'r unrh^/w i'r

£sgobton, O^eiriaidf a Diaconiaìd, yr
un modd {os bydd yrunyn brescnnoî) ac
wedî ìiynny i'r bobl hefyd meton trefn

,

i'w dwyîaw, a pltawb yn ostyngedíg ar
eugliniau. A phan roddo'r Bara ì bo'j

un^ efe a ddywcd,

CORPH ein Harglwj'dd lesu Grist,

jT hwn a roddwj-d drosot ti, a
gadwo dy gorph a'tli enaid i fj^\-jd

tragywj-ddol. Cj-mmcr a bvrjtta

hwn, er cof farw o Grist drosot ti,
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ac ymborth arno jti dy galon trwy
lìj dd, gan roddi díolch.

'iA'r Gweinidog afoyn riioddi y Cwppa

n

i bòb un, a ddywed,

GWAED ein Harglwj-dd lesu
Grist, JT bwn a djSyalltwyd

drosot ti, a gadwo dy gorph a'th

enaid i fywj-d tragjr(vj-ddol. Yf hwn,
er cof tj-wâllt g\vaed Crist drosot ti,

a bydd ddîolchgar.

«; Os bydd y Dara neu'r Owin eyssegredig
wcdi eu treulio oll ctjn cymmuno o
baicb, ci'ssegred yr Offc'triad ychwaneg
yn 61 y dull uchad ; gan ddechreu ar
[Ein Hiachawdwr Crist, t nos, Äc.] i

fendigo'r Bara; ao ar [Vr un modd
gwed'i :?wpper, J^c.] ifendigo'r Cwj'pan.

í Panfo pawb wedi cymmuno, y Gweìn-
idog a ddychwel at Fwrdd yrArglwydd,
a thrury barcli a esyd ariw a fo yn -

gweddül o'r E'fennnu cyssegredig, gan
daenu Ulaln gìán drostynt.

1 Tna yr Offeiriad a ddywcd Weddi'r Ar-
ghcydd ; a'r bobî yn adrodd pob Arcfi
/loni ar ei ol ef.

EIN Tad, jT hwn wyt yn y nef-

oedd ; Sanctciddier dy Enw.
Deued dy deymas. Bydded dy ew-
yUys ar y ddaear, Jlegis j' mae jti y
ncfoedd. Dyro i ni heddj-w ein barâ
beunyddiol. A maddeu i ni ein dy-
ledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyled-
w\T. Ac nac arwain ni i brofedig-

aéth ; Eithr gwared ni rhag drwg

:

Canys eiddot ti yw'r deymas, A'r
gaUu, A'r gogoniant, Yn oes oes-

oedd. Amen.

% ìTedi hynny y dyiccdirfel y canlyti.

OArglwydd, a ncfol Dad, yr ydym
ni dy ostyngedig weision yn ewbl

ddeisyfu ar dy dadol ddaioni, yn
dragarog dderbyn ein haberth hmi
o foîaant a dîolch ; gan erfj-n arnat
ya ostjTigeiddiaf ganiattâu, bod, trivy

ryglyddon ac angau dy Fab lesu
Grist, a thrwy Ffydd yn ei waed ef,

i ni ac i'th hoU I^li\T3 gael maddeu-
ant o'n pechodau, a phob doniau
eraiU o'i ddîoddefaint ef. Ac yma
jT vm jn offrwm ac yn cyflwyno i ti,

O Àrgíwj-dd, ein hunain,"ein heneid-
iau, a'n cyrph, i fod yn aberth rhes-

ymmol, sanctaidd, a bjniriol, i ti

;

gan attolygu i ti yn ostyngedig, fod i

bawb o bonom y sy gyfrannogion o'r

Cvramv.n bendigaid hwn, gael ein

c)'fîa«Tii â'th ras ac â'th nefol feu-

dith. Ac er ein bod ni jti annheil-
wng, trwy ein hamrj'w bechodau, i

offrwm i ti un abefth ; etto ni a
attolygwn i ti gymmerj-d ein rhwjtu-
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e<Jig ddyled a'n gwasanaeth hwn;
nid gan bwyso ein haeddedigaethau,
ond gan faddeu ein pechodau, trwy
lesu Grist ein Harglívj-dd; tn^7'r

hwn, a chyd â'r hwn, n undod yr
Ysprj'd Glàn, hoU anrhydedd a go-

goniant a fyddo i ti, Dad Holl-alluog,

yn oes oesoedd. Aiììen.

Ncu hyn.

HOLL-alluog a byth-fjTriol Dduw,
yr ydyni ni yn dirfawT ddîolch

i ti, am fod yu wiw gennyt ein portld

ni, y rhai a gynimerasom yn ddyled-
us y dirgele'digaethau sancteiddiol

hyn, äg ysprydol yraborth g\^erth-

fawroccaf Gorph a Gwaed dy Fab,
ein HiachawdnT lesu Grist ; ac wj-t

yn ein sicrhâu ni, tn\j hj-nny, o'th

ämgeledd ac o'th ddaioni i ni; a'n
bod yn wir aelodan wedi ein corph-
olaethu yn nirgel Gorph dy Fab, )t
h\vn pv gwyn^dedig gj-nnulleidfä'r

hoU Hfyddlon bobl; a'n bod hefyd,
trwy obaith, jTi etifeddion dy Deyrn-
as djagj^vjddol, gan haeddedigacth-
au gwerthfawroccaf angau a dîodd-
efaint dy anwj-l Fab. Ac yrm ni

yu ostj^igeiddiaf yn attulygu i ti, O
nefol Dad, feUy eìn cjTinorthwTO ni

â'th râs, fel yr arhosom ya wàstad
yn ysanctaidd gymdeithas honno, ac

y gNraelom bob rhpv weithredoedd
da a'r a ordeiniaist ti i ni rodio JTI-

ddjnt ; X\yiy Icsu Grist ein Har-
ghvydd, i'r hwn, gj-d â tlii a'r Yspryd
Glâii, y bo hoU anrhydedd a gcgon-
iant, j-n di-agj^vj-ddol. Aincn.

^ T'iìa y dt/icedír, neu y ce/iír,

GOGONIANT i Dduw yn jt uch-
elder, ac ar y ddaear tângncf-

edd, ewyUj-3 da iddj-nion. Ni a'th

fohvr, ni a'th fendithiwn, ni a'th

addolwn, ni a'th ogoncddwn, i tì y
dîolchwn am dj- fawT ogoniant, Ar-
glwydd Dduw, "Frenhin nefol, Duw
Dad HoU-aUuog.
Arglwj-dd, j r unig-genhedledig Fab

lesu Grist ; "Arglwydd Dduw, üen
Duw, Fab j' Tad, yr hwn wjt yn
dUëu pechodíiu'r byd, trugarhâ WTth-
ym. Ti yr hwn wjt yn dilëu pechod-
au'r byd, trugarhà "wTthj'm. Ti jt
ì\\m wyt yn dilëu pechôdau'r byd,
derb^ eiu gweddi. Ti jt hwn wj-t

yu eistedd ar ddeheulawDduw Dad,
trugaihä wrthym.
Canys ti yn unig wyt sanctaidd, ti

yn unig wj-t Arglwydd. ti j-n unig,
'Crist, gyd à.'t Ysprj'd Glân," wyt or-

uchaJEjTigogoniantDuwDad. Ämcìi.
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^ rna'r Offeiriad {netCr Esgob, oê bydd
'

efe yn bresennol) a oUwnj y bobl ymaith
â'r Fendith hon.

q"'ANGNEFEDD Dduw jt hwii
-l sydd uwch law pob deall, a gad-
wo eích calonnau a'cli meddyhau
jTigwybodaeth a chariad Duw, a'i

Fab lesu Grist ein Harglws-dd: a
bendith Dduw HoU-alluog, y Tad,
y Mab, a'r Yspryd Glân, a fyddo
i'ch plith, ac a drigo gyd à chwi jni

wastad. Amcn.
^ Colectau i'w äÿwedyd ar ol yr Offryìn-
niiad, pryd na bo un Cinnmun, bob
rhyw ddiwmod un neu ydneaneg ; a'r
un rhai a eìlir eti dyicedydhefiid,cyn-
nifer amser ag y byddo acJtos yn gwas-
anaethu, vxdi'r Coìectau ar y Foreol
neu'r Brydnhawnol Weddi, y Cymmun,
neu'r Litani, fel y gtceìo'r Ceinidog
fod yn gyìTihesur.

CYNNORTITWYA ni yn drugar-
og, Arglwydd, yn ein gweddlau

hj-n a'n herfj-niau; a Uj^vodraetha
fl'ôrdd dy wasanaeth-ddj-nion tu ag
at gaffael iachawdwTÌaeth dragj-
\vyddol ; fel, ym mj'sg holl gjfnewid-
iau a damweiniau'r b\-iTd marwol
hwTi, yr amddififj-ner' hw-ynt byth
tnvy dy radlonaf â'th barottaf gym-
morth, trwy lesu Grist ein Har-
glwydd. ^Hii')!.

HOLL-aUuog Arglwjdd, a thra-

gywyddol Dduw, ni a attolygwn
i ti fod jm wiw gennjí unioni, sanct-

eiddio, a Uywodraethu, cLn calonnau
a'n cyrph jTi fijTdd dy ddeddfau, ac
j-ng\veithredoedd dy orchymjTÜon

;

fel, tnvydy gadamaf nodded, jTna ac
yn dragyjddol, y bôm j-n gaidwedig
gorph ac enaid, tn\T ein Harglwydd
a'u HiachawdwT lesu Grist. Amcn.

CANIATTA, ni a attolygwn i ti,

HoU-aUuog Dduw, am y geiriau

a gljTvsom heddyw â'n clustiau oddi
allan, eu bod felly trwy dy ras wedi
eu piannu yn ein calonnau oddi
me\\-n, fel y dj-gont j-nom (Trwylh

buchedd dda, ér anrlndedd a mol-
iant i'th Enw ; tT\yy ìesu Grist eiu

Harglwj'dd. Amcn.

RHAGFLAENA m, O Arglwjdd,
jTi ein hoU weithredoedd â'th

radlonaf hofíder, a rhwyddhâ ni â'th

barhâus gymmorth ; fel, yn ein holl

weithredoedd, dechreuedig, annher-
fjTiedig, a therfynedig jnot ti, y mol-
iannom dy sanctaidd Enw, ac yn y
diwedd y caffom gan dy drugaredd
fj-wyd tragywyddol ; trwy lesu Grist

ein "Harglw'ydd. Amcn.
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HOLL-alluog Dduw, ffynnon yr

holl ddoethineb, yr hwn wyt
yn gwybod ein hangenrheidiau cÿn
eu goíynom, a'n hanwybodaeth j-n

gofyn ; Ni a attolygwn i ti dosturio
wrth ein gwendid ; a'r pothau hj-nny
y rhai oblegid ein hannheilyngdod
ni feiddiwn, ac oblegid em dallineb
ni fedrwn eu gofjTJ, fod yn deil%vng

gennyt eu rhoddi i ni, er teiljTigdod

dy Fab lesu Grist ein Ilarglwydd.
Amcn.

HOLL-aUuog Dduw, jt hwn a add-
ewaist wrando eiTcÌiion y rhai a

ofynant yn Enw dy Fab ; Ni a at-
tolygwn i ti ost^vng jti drugarog dy
glustiau attom ni, y rhai a wnaethom
yr awhon ein gweddîau a'n herfyu-
iau attat ; a chaniattâ am y pethau
hyn a archasom j-n fPyddlon yn ol dy
ewj'Ilys, eu caffael o honom yn holl-

ol, i borthi ein hangen, ac er eglur-
hâu dy ogouiant ; tr%vy lesu Gríst
ein Harghvj"dd. Ámen.

•j Ar y SiUiau a"r Owyîîau eraill {oìii tydd Cymmun) y dywcdir y cwbl a'r a osod.

wyd ar y Cytnmun, hyd ddiwedd y Weddi gyffredin [Dros holl Ystâd Eglwys Grist

JTI milwrio yma ar y ddaear] oc un neu yclitoaneg o'r Colectau a adroddwyd
uchodj gaii ddibennu â'r Fendith.

^i Acni bydd gwasanaethu Swpper yr Arglwydd, oddi eilhr bod nìfer eyinmìoys o bobl

i gymmuno gyd &'r Offeiriad,fel y gwelo efefod yn iaum.

^ Ac oni bydd mwy naj ugein-nyn yn y Plwyf, o bwyll i gymmeryd y Cymmun

;

etto ni bydd un Cymmun, oni byddpedwar, neu dri o'r Uciaf, i gyinmuno gyd d'r

Offeiriad.

•j' Ao mewn Eghcysydd Cadeirîol, Cotegol, a CJt-olcgau, Ue byddo llawer o Offeiríaid a
Diaeoniaid, cymmerant hwy oìl y Çymmun gyd á.'r Offeiriad bob Sul o'r Ueiaf, oni
bydd ganddynt achos rhesy^nnwl i'r giorthwyìieb.

1 Ac er diìëu pob Adios o Ymryson ac Ofergoel y sydd, «e« n atto fod, gan neb yii y
Bara a'r G-wìn ; efe a wamnaetìia bod y Bara yn gyfryw ag y sydd aiferedig i'w

fieytta ; eithr y Bara Gwenüh goreu a'r puraf ag a allcr ci gael yn gymmwys.

•; Ao os bydd dim o'r Bara a'r Gwin heb ei gyssegru dros ben, y Curad a'i caiff iddo

ei hun; eithr os bydd dim o'r hyn a gyssegrtffyd yngweddill, ni ddygir dim o Itono

íiUan o'r Egì/wtjs ; e'uhr yr Offeìi'iad, a chyfryw eraiU o'r Cymmunwýr ag a eilw efe

atto y pryd hwnnw, afwyttânt ac a yfant yr unrhyta, trwy barcJi, yn ebrwydd ar
ol y Fendüh.

•) I' Bara a'r Gtein i'r Cymmun a barottôir gan y Curad a Wardenìaid yr Egltoys ar
gost y Pìmyf.

^ Nodwch hefyd, Bod i bob Plwjfol gymmuno o*r Ueíaf dair gtcaith yn y ftwyddtjn ;

ao hyntty bod y Pasg yn un. Acar y Pasg bob blwyddyn, bod i bob PLwyfol gfrif
à'i Berson, Fìcer, neu eí Gurad, neti ei Broctirator neu ei Brocuratoriaid; a títulu

iddynt, neu iddo ef, yr hoU Bdyled'ion Egìioysig a fo'n arferedig yn ddyledits ytui,

ar yr atmer hwnnw i'w taltt.

•j Pan orphener Gwasanaeth Duto, yr Arian a roddwyd ar ifr Offrymmiadau a ddos-

perthir iryw Wasanaeth duu'lol a tJtardodol, fel y bo i'r Gwciiiidog a Wardeniaid
yr Eglwys weìed yn gymmtoys. Os kwy ni cJiytttinant yn hynny, dosparther hwynt
fel y trefno'r Ordinari.

" T LEjnrordeiuiryuy GwasanaethhwnoWeinyddiadSwpperyrArglwydd.bod
" -Li i'r Cymmunw5r raTumeryd yr unrhjTT ar eu gliniau (.\t hyn a ordeiniwyd
" ar feddwl da ; sef, jti an\7ddocád o'n hufudd a'n dîolohgar gydnabod o ddou-
" iau daionus Crist a rüddir ynddo i bob Cymmuuwr addas, ac er gochelyd y
" oyfryw halogedigaeth ac annhrefu jti y Cymmun bendiffedig, ag a allai heb hyn
" ddigwyddo) er hynny, fel na bo i ncb, nac o aQ%vybodaeth a gwendid, gam-
" gymmeryd, nac o falais a chyndynrwydd, anurddo'r arwydd h-wn o benlinio

;

" hyspygir yma, Na feddylir trwy hyn, ao na ddyUd gwneuthur dira addoliad, nac
" i Fara a Gwiu y Sacrament a gjmmerir jtio .to gorphorol, nac 1 neb rhyw Gyd-
" ddryohioldeb corphorol o anianol Gnawd a GAvaed Crist. Canys y mae Bara a
" Gwin y Sacrament yn avos yu wastad yn cu irwir anianol ddefnyddiau, fel nad
" aller eu haddoli (canys hyu a fyddai EUun-addoliad, i'w ffieiddio gan bob Crist-

"ion fiyddlon;) Ac y mae Corph a Gwaed auianol ein Hiachawdwr Crist yn y
" nef, ac nid yma ; canys ni chyd-saif fud Corph Crist yn wir auianol, a'i fod ar
" jr un amser o fewn ychwaneg o fannau nag un."

1U:1



GWEINYDDIAD

BEDYDD CYHOEDD PLANT BYCHAIN,

I'AV ARFER YN YR EGLWYS.

1 RBYBCDDIER y habl, fod yn gt/mhauraf na wiuanaether y Sedydd ìiamyH ar
STÜiau, a Owÿliau eraiH, pan fÿddo'r nìfer mwyaf o'r hobl yn dyfod ynghd : yn
gyetal er micyn bod i'r Gynnullmdfa yno yn bresennol di/stlolaethu derlyniad y tatcl

a fedyddier yr amter humnw i uifer Eglwys Grist, a hefyd ohlegid j/íii Medÿdd rìiai

bycJiain, bod i bob dyn a fo yno yn bresennol aiuj i'w gofei broffes ei ìtuna wnaetìi i

Dduteyn ei Fedydd. Berwydd hynny h^yd y tnae'n gymhesur, bod Gwasanaeth y
Bedydd. yn yr iaith pjffredin. Acer hyn yma olHos bydd angenrhcidiol) fe a cülr

bedyddio rhai bycJiaín ar bob dydd araU.

^ A noda, Tbydd i hoh Plcntyn Gwrryw afed'jdd'u-r ddau Dad-bedydd, ac un t'am-
fodydd ; ac i hob Plcntyn Benyw, iin Tadbedydd, a dury Famfcdydd.

1 Panfyddo Plant i'w bedyddlo, y lHûeni a roddant Jìybudd y noson o'r blaen neu y
bore cyn detíireu'r Foreol Weddi, i'r Curad. Bydded y Tadau-bedydd, a'r iíam-
mau-bedydd, a'r Bobl, gyd d'r Plant, yn barod wríh y Bedyddfan, naül ai yn
ebrwydd ar ol y Llith ddiweddaf ar y Foreol Weddi, ncu ynte yn ehrwydd ar
ol y Llith ddiweddaf ar y Brydnliawnol Weddi, megis y gosodo'r Curad, yn ol d
ystyriaeth ei hun. A'r Offeiriaid yn dyfod at y Bedyddfan (yr hwn a lcnu-ir yr
umier hwnnw ä Dufr glàn) ac yn sefyU yno, a ddywed.

AFcdyddiwyd y PlentjTi ìi\m eis-

ocs, ai na fedyddiwyd ?

1[ Os attebant, Na ddo ; yrui aed yr Offe'ir-

iad rhagddo, fel y mae'n catUyn.

FY ngliaredigion anwyl, yn gym-
maiiit ag yraddwyn a geni pob

dyn mewn pechod, a bod ein Hiacli-
awdwr Crist 5"n dyívedyd, Na ddiclion
neb fynctl i mewn i dcyi-nas Dduw,
oddi eitUr ei ad-gcnliedlu a'i cui cf o
newydd o ddwfi- ac o'r Ysprj-d Glân

;

Attolwg yr wyf i cbwi alw ar Dduw
Dad, trwy eiu Harÿlwydd lesu Grist,

ar fod iddo o'i ddaionus drugaredd
ganiattâu i'r Pìentyn hivn y petli trwy
nerth natur ni all ddyíod idao, gael ei

fedyddio â dwfr ao ä'r Yspryd GlSn,
a'i dderbyn i lâii Eglwys Grist, a't

wneutltur jti aelod by\viol o'r un-
rhyw.

^ Tna y dywed yr Offeiriad,

Gwedvn.
HO L L - alluog a thmgyivyddol

Dduw, yr hwn o'tU íawT dru-
garedd a gedwuist Noah a'i dculu j-n

yr Arch rUag eu cyfrgolli çan ddwfr

;

a hefyd a dyAvysaist yn ddíángol blant
yr Isrâel dy bobl tiwy'r MÔrCoch, gan
arwyddoíâu wrtU Uynny dy lân Fed-
ydd ; a thrwy Fcdydd dy garedig F.ib
lesu Grist j-n afon loi ddonen a sanct-
eiddiaist dd\vfr, cr dirgol olcUcdiçaeth
pechodau ; Attoljífwn' i ti, er dy an-
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eirif drugareddau, cdrych o Uonut jti

drugarog aryPlentyu hwn,- ei lanìi'úa
a'í sanctciddio â'r Yspryd Gliln : ftl,

wedi eí wared oddi wrth dy lid, y
derbj-nicr e/ 1 arch Eglwys Grist ; >
chan íod yu gadaru mewn fiydd, yii
llawcn gan obaitU, ac wedi ymwTcidd-
io ynghariad pcrft'aitU, allu o honn
fordwj'o felly dros donnau 'r bj'd trall-
odus Uwn, fel y delu o'r diwcdd i dir y
bywyd tragywyddol, yno i deyruasn
gyd â tUi Ueb drangc na gorpUen

;

trwy lesu Gritt ein Hai-glwydd. Amen.

HOLL-alluog ac anfarwol Dduw,
cymmorth pob angUcnog, nodd-

wr pawb a gUio attat am gynUortUwj-,
bj-wyd yrhai a gi-edant, ac adgyfoJiad
y meinv ; Yr ým yn galw amat djos y
Dyiì byclian j raa, ar iddo, yn dj-fod
i'tU lân Fedydd, gael derbyn maddeu-
ajit o'i bechodau, ti-wy ad-enedigaeth
ysprydol. Derbyn e/, Arglwydd, mci-
is yr addenaist trwy dy garedig Fab,
gau ddywcdjd, GofynwcU, a rlioddir i

cUwi ; ceisiw ch, a cUwi a geT.ch ; cur-
wcU, ac fe a agorir i cUwn. Felly jti

awT dyio i ni, a ni yu gofyn ; par i ni
gael, a ni yn ceisio ; agor y portU i ni,
sydd yn curo : íel y mwynUao'r JDi/n
tyíhan yma dragjrwj-ddol fendith dy
nefûl olchiad, üi' y delo i'r dcymaa
dragywyddd, yr hon a addewaiat trwy
Grist ein llargiw-rdd. Amen.
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BEDYDD CYHOEDD PLAXT BYCHAIN.
' Tna y bobl a safant ar eu traed, a'r

OJfeiriad a ddywed,

G\rrandêTvch ar ciiinu'r Efcngjl a j^
giifenodd Sant ^íarc, }-n y dfles-

îctl Bcnnod, a'r drydcdd Adnod ar

ddeg.

H^'Y a ddygasant blant bycliain

at Grist, fel y cyffyrddai efe ä
liwynt : a'r disgyblion a gcryddisant

y rhai oedd yn eu dívyn hwjTit. Ar
lesu, pan wclodd h>Tiny, a fu an-
foddlon, ac a ddyivcdodd wrtbj'nt
Gadêwch i bl:int bychain ddyfod attai

fi, ac na w.aherddwch iddynt : canys
eiddo y cyfryw rai yvr tcymas Dduw.
Yn wir nicddaf i chwi, Pw}' bynnag
ni ddcrbynio dejTnas Dduw fcl dyn
bach, nid â cfe i mcwn iddi. Ae cfe

a'u cymmerodd hwy yi\ ci frcichiau,

ac a roddes ci ddwjlaw amjiit, ac a'u

bcndithiodd.

» AroldarUaìn ÿr Efcngyì, y trarOia'r
Gíceinidoij y Cyngor byr yma ar eir-

iau'r Efengyl.

YCaredìgion, chAvi a gljTvch yn
JT Efengyl hon ciriau'n Hiach-

awdwr Crist, J'n gorchymjTi dwj-n j-

Plant atto ; pa wedd j- ceryddudd efe

y rhai a fj-nnasai cu cadw nddi
wrtho

;
pa wcdd j' cj'nghora efe i bob

djTi ganlj'n cu gwiriondeb hwy. Yr
ydych chwi y\\ dcall, wrth ei agwcdd
cf a'i weithred, modd j- dangosodd ei

owjllya da iddj'nt : canj's cfo a'u
cotlcidiodd hwj' j-n ci freiehiau, cfo a
roddodd ci ddwylaw anijnit, ac a'u

bcndithiodd hwj'nt. Nac arahcuwch
ga;i hj'nnj', cithr crcdwcli yn ddifrif,

y cymmer efc jr un ftunud yn amgel-
edilg:ir y Üyn bycltan hicn yma ; y
cotlcidia efee/â brcichiau ei drugar-
cdd, y djTy iddo fcndith }• hyj'd
traír>"'vj-ddol, ac y gwna cfo ef yn
gllfrannog o'i ddidrangc doj'ran. O
ucrwydd paham, gan ein bod ni j-n

crcdu fel hyn am cwyllj's da cin Tad
ncfol tu ag at y Dyn bÿchnn ^'ma, a
amlygwyd trwy ci Fab lesu Grist, ac
heb ddim ammcu gennjTn ci fod ef

yn dorbjTi yn rasusol cin gweithrcil
hon o gariad, yn d\vyn y Diin bychan
ìnvn i'w Banctaidd Fedydd ef; dî-

olchwn JT1 ffyddlon ac j'n ddefosijTiol
iddo, gan ddywedyd,

HO L L - alluog a thmgywyddol
Dduw, Dcfol Dad, yrm ni }-n

ost}'ngcdig }ii díolch i ti, fod ^'n wiw
genn}'t cin galw i wybodaeth dy ra'î,

a ffydd jmot : Ychwancra }T wybod-
aoth hon, a chadimhä'r ffydd hon
ynom yn wastad. Dyro dy Yspryd
Glân i'r Dijn bychan yma, fel y gancr
ef cilwaitli, a'i wnettthur yn et-fedd
iächawdwriacth draeywjddol ; trwym

cin Harglwj'dd Icsu Grist, yr hwti
sydd j-n byw ac jn tej'masu gyd â
thi a'r Yspryd Glân, }t awr hoji ac
}-n dragywydd. Amen.

^ Tna y dyieed yr Offeiriad wrth t/

' Tadau 'bedydd a'r Afammau-bedydd
yn y modd hwn.

ANWYL garcdigion bobl, chwi a
ddygasoch y Plentyn hwn yma

i'w fedyddio, chwi a weddîasoch ar

fod }-n wiw gan ein Harglwydd Icsu
Grist ei dderbyn rf, maddeu iddo ei

bechudari, ei sancteiddio â'r Yspryd
Glân, rhoddi iddo dcymas nefoedd, a

bj^Td tragywyddoL Chwi a gljTT-

soch hcfyd ddarfod i'n Harglwydd
Icsu Grist addaw j'n ci Efengjl, gan-
iattâu JT hoU bethau hj-n a wedaías-
och chwi am danynt : jt hwn add-
cwid cfe o'i ran ef a'i ccidw j-n wir
ddîogel, ac a'i cwblhâ. Herwj'dd pa
achos, yn ol JT addewid hwn a wnactli
Crist, rhaid yw i'r Dyn bychnn j'ma
hefj'd JTi ffyddlon, ar ei ran yntau,
adciaw trwoch chwi, sy Fcichiau dro^-

to (hyd 0Qi ddcl mow'ìi ocdran i'w

gjTnmeryd ariìo ei hun) ymwrthod
S diafol ac â'i hoU wcithnd'icdd, ac
j'n wastad grcdu gwynfj'dedig Air
Duw, ac yn ufudd gadw ei orchyni-
j'niou.

Am hynny y gofynaf,

AYdwyt ti ^ii cnw y Flentyn hun
jTi j'mwrthod â diafol, ac á'i

hoU weithrcdocdd, cocg-rodrcs a gwag-
orfolcdd y byil, a'i holl chwantau
cybyddus, ac anysprydol ewyllys y
cnawd, fcl na ddilynech hwj-nt, ac
ua'th dywyscr gcnddynt?
Atteb. Yr yJwyt yn ^-mwrthod û

hwj-ut oU.

Gweinidng.

i A AYj-t ti yn crcdu yn Nuw Dad
Lx\. Iloll-gj'foethog, Crcawd^n- nef a
r daear 'í

I Ac j'n lesu Grist, ci unig-ancdig Fab
cf, ein HarglAvydd ni? A'i gcnhwlUi
o'r Yspryd Glân ; ei cni o Fair For-
wjTi ; iddo ddîoddef dan Pontius Pilat-

us, ei grocshoclio, ei farw, a'i gladdu

;

ddisgyn o hono i uffem ; a'i gyfodi
hefj'd y trj'dydd dj'dd; ao esgyn o
hono i'r nefoedd ; a'i fod jm eistcdd

ar ddcheuliw Dduw Dad Holl-alluog

;

ac y daw efe oddi jnio jii niwcdd y
byd, i famu byw a racirw'/

Ac a wyt ti jTi crcdu yn yr Yspryd
Glâu ; JT Eglwys Lan Gatholig ; Cym-
mun y Saint ; Maddeuant I'ochodau

;

Adgyfodiad y Cuawd ; a Bywj'd tra-

gywj'ddol gwedi angau?
Atteb. Ilj'n oll }t wyf yn ci gredu

yi\ ddilys.



IIEDYDD CYHOEDD PLANT BYCHAIX.
Oweimdoí'.

AFjTini di dy fcdyjdio jni y Cfydd

hon ?

Atteb. HjTiny y\y fy cMTllys.

Gweinidog.

AGcdwî dithnu gan liynny yn uf-

udd lân cwy'llys Duw a'i oroLjTn-
jniion, gan rodio yn yr mirbj-w holl

íldyddiau dy í}^vyd?
^íteb. Gwnat

•[ Tna y di/wed yr OJciriad,

ODrugnroB Dduw, caniattâ felly

gladdu'r hcn Adda yn y Plentyn
hum, fcl y cyfoder y dyn newydd ÿn-
díioef. Amen.
Caniattâ fod i holl chwantau'r cnawd

farw pnddo, ac i bob peth a berthyn
i'r Yspryd f>Tv a chynnyddn yndäo.
Amen.
Caniattâ fod iddo nerth a gallu i gael

yr oruchafìaeth a'r gorfod yn erbyn
diufül, y byd, a'r cnawd. Amen.
Caniattâ fod i \>vry bynnag a gys-

segTir yma i ti trwy cin swydd a'n

gwciuidogacth ni, fod licfyd yn gjTi-

nysgaeddol o rinweddau ncfol, a chael
eú traEywyddol obrwyau trvry dy dru-
garcdd, O fcndigcdig Arglwydd Dduw,
JT li\rn wyt )"n oyAT, ac yn llj^wio pob
IHtli yn oes ocsocdd. Amen.

HO L L - gyfoctliag fytli - fywiol
Dduw JT liwn y bu i'th gared-

iccaf Fab lcsu Grist, cr uiaddeuant
o'n pechodau, oddcf gollwng o'i wcrth-
lawToccaf ystl\-s ddwfr a gwaed, a
rlioddi gorchyniyn i'w ddisgyblion
fjiied a dysgu jt hll pcnhedlocdd,
a'u bedj'ddio, Yu Enw'r Tad, a'r Mab,
a'r Yspr\\l Glûn ; Y'stjTÌa, attolwg i ti,

wrtli wcddîau dj' gyiuiullcidfa ; sanct-
eiddia'r dwfr h\í« cr dirgcl olchedig-
:i(th pcchodau ; a cbaniattâ fod i'r

J'íenti/n hum, a fedyddir yr awr hon
jnddo, dderbj'n cyllawndcr dy ras, ae
aros bj-th jn nifcr dy ftyddlon blant
etI:oledig ; tn\T lesu Grist ein Har-
glwydd. Amen.

*j J'iiii y cjmmer yr Ofciriad y Dyn by-
dinti yii ei ddwylaic, ac a ddywcd tcrrh

y 2'adau.òcdydd a'r J/amì7iau.bedydd,

Enwch y Plentj'u Uwn.

^ Ac yna, gan ei ciiici ar cu Tiol Incynt

lvs hiey a hytpysant idda y gau y l'lcn-

tyn dd'íoddcf hynny yn luiujdd) efc a'i

trocha ef yn y dufr yn ddleygéiUiu ac
yn dílarLodus, gan däÿieedyd,

NY'r ydwyf j-n dy fcdj'ddio di,

• Yn Enw'r 'l'ad, a'r Jlab, a'r Ys-
liryd Glân. Amcn.

*î Oiid os hyspysantfod y Plentyn yn ican,
d'ujon fììdd Incrw diofr amo, gan ddy-
uedyd y gelriau dywededi'i iicíiod,
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>T Yr ydwjf j-n dy fcdyddin di,

l| . Yn Enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ys-

Ijrjd Glân. Amen.
', Yna y dyaed yr Offciriad,

YR ydym ni yn dorbyn y l'ient.iiu

}iwn i gjninuUeidía dcfaid Cìist,

ac yn ci * n(xli ef äg . ,. „ _

ai-w\-dd y Grog ; yn ar- * } •"« 3^ °^-

iirocs yn ruiaî.
\v\'ddocâd na bo iddo
rbag Uaw L-j-nimeryd ccnyl/ynbach.
ya gj^íilydd gyflcsu
tfydd Grist a grocshoeliwyd, ac j-m-
ladd yn \vrol dan ci fancr ef, yn er-

byn pechod, y bj'd, a'r cj'tbraul ; a
pharhâu yn filur ffj-ddb n ac j-n u-as
i Grist Loll ddj'ddiau ei einioes. A-
men.

* Tna y dyiced yr Offeiriad,

GAN ddarfod jT[i awr, anwyl gar-

edigion frodjT, ad-cni a dodi y
Plentyn hwn j-nghorph Eglwys Grist

;

dîolchwn ninnau i'r Holl-alluog Dduw
am ei ddaioni hwn, ac o gyd-undeb
gwnawn ein gwcddîau amo, ar fod i'r

Plentijn hwn ddiweddu j' rhan arall

o'i fywyd yn ol hj-n o ddcchreuad.

«^ Tna y dyiced'tr, a phaicb ar eu gUniau,

EIX Tad, yi h\ra wyt yn y nct
I ocdd ; Sancteiddier dy Enw.

Dcued dy dej-mas. Bydded dy ew-
yllj-s ar y ddaear, Megis y mae j-n y
ncfoedd. Djro 1 ni heddyw ein bara
beimyddiol. .\. maddeu i ni ein dy-
lcdion, Fel y maddeuwn ni i'n dylcd-
wr. Ac nac arwain ni i bro!c<iig-

aeth ; Eithr gwarcd ni rhag drwg.
Amen.

\ I'Hrt y dytced yr Offeiriad,

MAT.VR ddîolchwn i ti, drugaroc-
caf Dad, rj-ngu bodd it' ad-cni

j' Dìfn byclian hwn â'th Ysprj'd GlTm,
'ei dderbyn yn Blenti/n i ti dy hun
trwy fabwj-s, a'i porphori i'th lâa Eg-
Iwys. Ac pi 03tj-ngcdig yr atíolyçwn
i ti ganiattiìu irfcío, gan ei fod ej yn
farw 1 bcchod, nc j-n bj-w i gj-fiawn-

der, ac yn gladdedig gjd â Christ yn
ei angnu, allu croeshocíio JT hen ddj-n,

ae j-ii liollol yniwrthod â boil gorph
pcchüd : ac, mcgis y gwraed ef yn
fyfiaymog o angau dj' Fab, iddo fod

efjd j-n gyfi-annog o'i adgyfodiad;
ac lcUy o'r (iiwedd, yngbii à'r rhr:n

arrjl o'tb h'm Eglwys, y byddo yn etl/-

edd dj' dcj-mas dragywj-ddol ; trwy
Grist ein Haiglwj'd(L Amen.

«1 Tna, o phawb yn sefìjll, yr Offclríad a
ddywed wrth y Tadau-bcdydd a'r iíam-
mau-bedydd hyn o Gyngor yn canlyn.

YN gj'mraaint a darfod i'r Pien-
tifìi liwn addaw trv.och chwi, ei

fechríiafun, ymwrthod â diafol ac â'l

holl weitliredocdd, credu j-n Nuw, a'i
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wasanaetliu ef: rlinid i chwi feddwl,
mai eich rhan a'ch dylcdswydd yw,
gweled dysgu o'r Plentjnt hwn, cyn
gynted ag y g-«//o ddypgu, pa ryw bwj-j-
íiwr adduned, addcwid, a phroffes, a
tonaeth ^e yma trwoch chwL Ac, er
mwyn galhi o hmo wybod y pethau
hyn yn well, chwi a elwch amo i

wiando Pregethau ; ac j"n bcndifadd-
ef, rhaid i chwi welcd dysgu o hono y
Credo, Gweddi yr Arglwydd, a'r Deg
Gorchymyn, yn yr iaith gyflredin, a
phob peth arall a ddylai Gristion ei

w}-bod, a'i gredu, er iechyd i'w enaid;
a bod meithrin y Plentyn hn:n yn
rhinwcddol, i'w hyweddu mewn buch-
edd dduwiol a Cliristionogol : gan gofìo
yn wastad, fod Bedydd j-n arwyddoc-
âu i nyn i ein proffes : hjTiny yw, bnd
i ni ganlyn csampl tin Iliachawdwr

Crist, a'n gwneuthur yn gyffelyb iddo
ef : fel, megis r.i? y bu efe farw, ac y
cyfododd drachefn drosom ni ; feUy
y dylem ni, y rhai a íedyddiwyd,
farw oddi wrth liechod, a ohyfodi i

gjrfiawnder ; gan farwolaethu yn was-
tad ein hoU ddrygioni a'n gwniau
llygredig, a pheunydd myned rhagom
ym mliob rhinwedd dda a buchrdd
dduwiol.

Tna'r ychicanega efe ddìfwedyd,

RHAID i chwi edrych dwyn y
Plentyn hwn at yr Esgob i'w

ç;rtnffirmio ganddo, cyn gynted ag y
'ineiiro ddywedyd y Creao, Gweddi'r
Arglwydd, a'r Deng-Air Deddf, yn
yrlaith gjedin, ao yr addysger ym
mhellach yng >'ghatccism yr Eglwys
a osodwyd allan ar fedr hynny.

HYSPYS Tw trwy Air Duw, am Blant a fedjddir, ac a fjddant feirw cyn liod yn

euog o Bechod gweithredol, eu bod yn ddlammen JTI gadwedig,

I Symmud ymaith bob Amraheuaeth am arfer Arwjdd y Groes jm j Bedjdd ;
gwir

Ddeongliad hynn», a'r íawn Achosion o'i gadw, a eUir eu gweled yn y Degfed Canon
ar hu;ain, a ddoiied a'.Ian g^ntaf yn y fl\ryddjTi MDCIV.

G\VErN'YDDIAD

BEDYDD NEILLDUOL PLANT
JIEWN TAI GARTREF.

1 BTDDFD i auradiaìd pob riicnf ryìmddio y Bobt yn fÿnych, nad oedont Fcdÿdd
eu Plant b^ach nd'r Sul cyntaf neu'r aìl nesaf or ol eu geni, neu ryte Ddydd
Bìcyl araM a ddiguryddo rhyngddynt , oddi eithr ar aot mamr a chyfreUhlon, a'r

eyfrÿw a foddlono y Curad,

^ A hejyd hiry a'u rhybuddiemt, na pharont fedyddio eu Plant gartref gn eu tai,

heb y cyffdyb achosmawr ac angen : ond pan gymheUo anghenraid iddynt loncuthur

hynny, yna y Bedydd a wcinyddír yn y modd hvm.

^ Ti- gìfntaf, bydded i Weinidog y Plwiif (neu, yn ei absen, i ryw Weinidog cjfreithlon

araU a ettir ei gael) gyd d'r rhai a fyddo yn y fan, aZu) ar Dduic, a dywedtd
Owddi yr Arglwydd, a ohynnifer o'r Colectau gotodecUg uchod i'w dytcedyd yn
ffurf y Bedydd Cyhocdd, ag a ad yr anuer a'r angen pretennol: ac yna, «caö
enwi'r Pleníyn gan ryuf un a fyddo yn bresennol, y Gweinidog a ftcrw Ddtcfr

arno, gan ddywedyd y geiriau hyn

;

"^T Y'r ydwyf yn dy fedyddio di, Y'n ,

XN • Enw'r Tad, a'r ílab, a'r Yspryd I

Glân. Amen.

^ Tna,aphawbtpigosticngareugUniau,
y Oweinidog a rydd ddi'oîch i Dduw, ac
add'jwed,

MAWR ddîolchwn I ti, drugaroc-
caf Dad, ryngu bodd i ti ad-cni

y D'jn byclian hwn â'th Yspryd Glân,
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ei ddei-öyn yn Blentyp i ti dy hun trwy
fabwys, a'i gorphori i'th lân Eglwys.
Ac yn ostyngedlg yr attolygwn i ti

ganiattâu iddo, megis yn awr y gwnaed
tf yi gyfi'annos o angau dy Fab, fod
hefyd'felly o'i~adgyfodiad; ac felly

o'r diwedd, ynghd â'r rhan araU o'th

Saint, etifeddu o Aono dy dcymas dra-
gywyddol ; tríTy'r unrhyAv dy Fab
lesu Grist ein Harglwydd. Amen.



BEDYDD NEILLDUOL PLANT BYCHAIN.

1 Ac nac ammfimant, am y Dyn bach

a/ediiddier feOy, nad ytc ffe loedi ei

fedÿcldio yn ddeddfol ac yn ddigonol,

ae na ddylir ei fedyddio mxcy. E'dhr

er Äyrjíiÿ « gyd, ot y Plentyn a fed-

yddiwyd yn y modd hiim, a fydd ìrjw

rhag Saw, iaien fydd ei ddìcyn ef i'r

Eglieyn fd y gaUo Gtoeinúlog yr un
PlìByf, os efe ei hnn a fedyddiodd y
Dyn bach, hytpytu i'r GyiinuUeidfa wir

ffurf y Bedydd, a arferasai o'r blaen

gartref : ae ar ÿr un achos hijcnntB efe

a ddyteed fél hyn,

YR wyf yn hyspysu i cliwi, ddar-

fod i mi, yn ol dyledus a gos-

odedig Drefn yr Eglwys, ar yr amser
a'r amser, ac yn'y Ite ar lle, yng-
ydd amiyw dystion, fcdyddio'rPlcn-

tyB hwn.

T Eiûir os rh'ja ^yeinidí>g cyfreithon

araU a fedyddiodd y Dyn hach, yna
(hceinidog y Plmjf yn yr hfím y ganed
neu y bedyddiicyd y Dyn oach, a hoìa

ae a ynwfyn, o fedyddiìcyd y Plentyn
yn gyfreithlon, neu nad do. Tn yr
hnm achot, os y rhai a ddigant y Plen-
tyn i*r Eghcys a attebant, ddarfod
bedyddio yr unrhyw Blentyn eisoes

;

yna holed y Gweinidog hiry ym mJiell-

ach, gan ddywedyd,

GAN bwy y bedyddiíryd y Plen-
tyn hwn/

Pwy oedd jTi y fan pan fcdydd-
iwyd y Plentyn hwn ?

henvydd y gallai fcd, darfod gad-
ael heibio ry^v bethau a berthyn i

hanfod y Sacranient hím, trwy ofn,

neu frj-3, yn y c>-fryw gyfyngdcr; nm
bynny ý gofjTiaf i chwi ym mhell-
ach,
A pha ddcfnydd y bcdyddÌT\-j-<l >'

rientyn hwn ?
A pha eiriau y bcdyddiwyd y Plcn-

tyn hwn?

% Ac ot y Gtcrínidog a ddeaJt, tcrth at-

teòion y rhai a dd>jfjant y Ple>ìtyn

atto, fod pob peth uedi ei wneuthur y
modd y dylai ; yna na fedyddied efe y
Plentyn draèfn, eithr ei dderbyn yn
un ddiadcU y ffìcir Gristíû/íogtvn,

gan ddyicedyd fel hyn,

YR ydwyf fi yn hyspysu i chwi,
ddarfod yn hyn o bcth wiicuth-

ur y cwbl yn dda, ac wrth iawn drefn
berthynasol, wrth fedyddio'r Plcntyn
yma ; yr hwn, wedi ei eni mewn pech-
od dechreuol, ac mewn digofaint Duw,
sydd yn awr, trwy olchiad yr Ad-encd-
igaeth ym Medydd, wedi ei dderbjTi
i nifcr plant Duw, ac etifcddion byw-
yd tragjrwyddol : canj's nid yw ein
Harglwydd lesu Grist yn naccâu ei

ras a'i drugaredd i gyfryw rai bychain,
ond y mao yn garueiddiaf yn eu
gwahodd atto, megis y tystia'r Efengyl
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fcndigedig, er eîn cysur nî, yn y wcdd
hon.

Sf . ìlfarc X. 13.

HW'Y a ddygnsant bl.int bychain
at Grist, fel y cyffjnddai efe â

h\vynt: a'r disgyblion a gcryddasant
y rhai ocdd n cu dwyn hwj^.t.
A'r lesu, pan welodd hynny, a fu
anfoddlon, ac a ddjTvedodd wrfh-
ynt, Gadêwch i blant bychain ddyfod
attaf fi, ac na waberddwch iddynt

:

canys eiddo y cyfryw rai yw teymaa
Dduw. Yn wir meddaf i chwi, Pwy
bynnag ni dderbynio dcymaa ÍMuw
fcl dyn bach, nid â efe i mewn iddi.

Ac efe a'u cymmerodd hwy yn ei

freichiau, ae a roddes ei ddwylaw ar-

nynt, ao a'u bendithiodd.

^ Ar tíl darUain yr Efengyì, y traeth-
a'r Gweinidog y Cyngor byr yma ar
eiriau'r Efengyl.

YCaredigion, chwi a gljrwch yn yr
Efcnçyl hon eiriau ein Hiach-

awdwr Crist, yn gorchjrmyn dwyn y
Plant atto ; pa wedd y eeryddodd cfe

y rhai a fynnaai eu cadw oddi wrtho;
pa wedd y cynghorodd efe i bob dyn
ganljn eu gwiriondeb hwy. Yr ydych
chwi yn dcall, wrth ei agwedd ef a'i

wcithred, y modd y dangosodd ei ew-
yllys da iddynt : eanys efe a'u cofleid-

io<ld h\vy yn ei freichiau, efe a roddodd
ei dd\vylaw amynt, ac a'u bendithiodd
h%vynt. Nac ammheuwch gan hyn-
ny. eithr credwch yn ddifrif, ddarfod
iddo gymmeryd yr un ft'unud yn am-
gclcddgar y Dyn ìyychan hwn, ei gof-
It'idio efâ, breicliiau ei dTUgarcdd; ao
(fcl JT addawodd yn ci Air sanctaidd)
y rhydd iddo fcndith j" bywyd tra-

gywyddol, ae a't gwna yn cy/iannog
o'i ddidraiigc dcymas. Hcrwydd pa-
ham, a njmi jni credu fel hyn am
cwyllys da ein Tad nefol, a amlyg-
wj'd trwy ei Fab Icsu Grist, tu ag at

y Z>.vn bi/chan hiin ; dîolchwn jn
ifj'ddlon ac jti ddefosiynol iddo, gnn
ddywcdyd y W'cddi a ddysgodd jt
Arglwydd ei hun i ni

:

IJ^
IX Tad, yr hwn wyt yn y nefocdd

;

j Saneteiddier dy Ênw. Deued dy
dcjmias. Byddcd dy ewyUys ar y
ddacar, Jlegis y mae yn y nefoedd.
DjTO i ni heddy^v ein bara bcunydd-
iol. A maddeu i ni ein dyledion, Fel
y maddeuwn ni i'n dyled\vr. Ac nac
arwain ni i brofcdigacth; EithrgAvared
ui rhag drwg. Amen.

HOLL-ALLUOG a thnoTwyddol
Dduw, nefol Dad, yr ým ni yn

osíyngedig yn dîolch i ti, fod yn wiw
gcnr.yt ein galw i wj-bodaeth dj' ras,

a ftydd j'not : Ychwancga yr wybod-
aeth hon, a chadamhâ y ffydd hon

I
jTiom yn wastad. Dyro dy Yspryd



BEDYDD NEILLDUOL PLANT BYCHAIX.
Glân i'r Dyn hychatì yma; fcl, ç-wcdi
et' eni ef eilwaith, a'i' icneutlnir yn
etifedd iachawdwriactli dragywj'ddol,
üwy cin llarglwydd lesu Gríst, jt
arìiriío yn wasanaethwr 1 ti, ac y
iu\r}niliao dy addewid; trwy jt unrhy\T
áy l'ab ein Harglwydd Icsu Grist;
yr hwn sydd jTi bj^y ac yn tcjTnnsu
gyd â thi a'r Ysprjd Glûn, JT awr
hon ac j'u dragj^vj-dd. Ainen.

«1 Tna y gofyn yr OJfcmacL Emc y Di/n
bychan : a phan ddarffr, ir Tadau-
hcdydd a'rMammau-bedydd ei adrodd^
y G-weinidog a ddywcd,

AYdwjt ti j-n cnw y PIcntjTi hwn
jTi j-mwrthod â diafol, ac fi'i hoU

weithrcdocdd, cocg-rodrcs a gAvag-or-
folcdd y bj"d, a'i Iioll chwantau cyb-
yddus, ac anyspi-ydol cwyllj-s j- cnawd,
fcl na ddiljTicch hu-j-nt ac na'th dy-
wyscr panddj-nt?

Atteb. Yr j-dwyf jii yniwTthod â
hwjnit oU.

Giceinìdog.

AWyt ti j-n crcdu j-n Nuw Dad
HoU-gj-locthog, Crcawdwr ncí a

dacar?
Ac yn lesu Grist, ci unig-anedig Fab

cf, ein Harglwydd ni 'i A'i gcniicdlu
o'r Ysprj-d Glän ; ei cni o Fair For-
wjTj ; iddo ddîoddcf dan Pontius Pi-
latus, ei grocshoeUo, ci farw, a'i gladdu;
ddisgj-n o liono i uffcrn ; a'i gj-fudi

licfyd y trydjdd dydd ; ac csgjTi o
liono i'r ncfocdd ; a'i fod yn eistodd
arddchculaw Dduw Dad UüU-îiUuoì.';
ac y daw cfc oddi j-no jii uiwcdJ y
bjd, i famu bjw a incirw?
Ac a wyt ti j-n crcdu yn JT Yspryd

Glân ; yr Eglwj-s I."in Gatholig ; Cj-in-

liiun y Saint; Jladdcuant itcchod'.u;
Ailiryfodiad y cnawd ; a Bywyd tra-
gj-wyddol g-\vcdi angau?

Atteb. Hj-n oU yr wj-f yn ci grcdu
yn ddilj-3.

Gwcinidog.

AGcdwi ditliau gan hj-nny j-n ufudd
lân ew-j-Uj-sDuwa'iorehymj-nion,

gan rodio j-n yr unrhyw hoU ddj-dd-
iau dy Íj-Avyd?
Atteb. Gwnaf.

ì Tna y dyiccd yr Offcirind,

Ani J'djrn ni j-n dorbyn y l'leiiti/n

JL hwn i gj-nnulloidfa dcfaid Crist,

ac j-n ci * nodi ef
âg ai-wj'dd y Grog; '

f'"*» V^ Offar-

ynarwyddocOdnabo tad a wna Oroes

idrfo rhag Uaw gym- ynnhalceny Dyn

mcryd j-n gywilydd
gj-tl'csu ffydd Grist a grocsliocliwj-d,
ac j-mladd yn rol dan ci faner ef,

yn crbj-n pechod. y byd, a'r cj-thraul;
u pharbâu jm filwr tlyddlon ac yn
t' '. « i Grist hoU ddj-ddiau ei einioes.
Anien.

UO

1 Yna y dywed yr Offeii-iad,

GAN ddarfod j-n awr, anwj-I garcd-
igion frodyr, trwy Fed'ydd, ad-

cni a dodi j- Plenti/n hwn yngUorph
Eglwj-s Grist ; di'olchwn ninnau i'r

HoU-aUuog Dduw am ei ddaioni hwn,
ac gjd-undeb g^raawn cia gweddîau
arno, ar fod i'r Pìentyn hwn ddiwcddu
y rhan araU o'i fi/wyd j-n ol hyn o
ddechreuad.

*í Tna y dyìced yr Offeiriad,

MAWR ddi'olchwn i ti, drugaroccif
Dad, rj-ngu bodd ti' ad-eni y

Plentyn ìiwn â'th Ysjjryd Glân, ei

dderbyn j-n Itlentyn i ti dy hun trwy
fabwj's, a'i poriihori i'th lán Eglwys.
Ac j-u ostj-ngcdig jt attolyg'.vn i ti

ganiattâu iddo, gan ei fod ef j-n farw
i bcchod, ac jti byw i gj-íiawnder, ac
j-n gladdcdig gyd â Christ yn ei aiig-

au, allu crocshoelio'r hcn ddj-n, ac
j-n hoUol ym\vrthod â hoU gorph
pechod ; ac, mcgis y gwnaed ef j-n

ei'frannog o angau dy Fab, fdcío fod
licfyd j-n gi/,fran7iog o'i adçj-fodiad;
ac fcUj- o'r diwedd, ynghd â'r rhaii
arall o'th ISn Eglwj-s, y bi/ddo yn etif-
erìd dy dej-rnas dragj-Avyddol ; trwy
lcsu Grist cin Harghyjdd. Anien.

*l Yna, a jìhatcb yn scfyLÎ, yr Offcîriad a
ddywc^ wrth y Tadau-bedydd a'rMam-
mau-bcdydd hyn o Gyngor yn caiüyn.

YN gymmaint a darfod i'r Plentyn
hwn addaw trwoch cliwi, ei fech.

ríiafon, j-mwrthod â diafol ac â'i boll
wcithrcdoedd, credu yn Nuw, a'i was-
auaethu cf ; rbaid i chwi feddwl, niai
cich rhan a'ch dj-lcdswj-dd j'w, gwcled
dj-sgu o'r Plcntyn hivn, cjni gpitcd
ag y gallo ddj-sgu, pa ryn- bwj-sfiwr
adduncd, addcwid, a phrofTcs, a wnaeth
efe yma trwoch chwi. Ac, cr mwj-n
gallu o 7/ono wybod j- pcthau liyn yn
wcU, chwi a clwcli arno i WTando
l'rcgctli:iu ; ac j-ii bciulifaddcf, rUaîd
i cliwi wclcd dj-siiu o ho7iii y Crrdo,
Gwcddi'r Arglw-j-dd, a'r Dcg Gorchym-
J11, jTi yr i.iilh gyftrcdin, a jjhob ixjtli

arall a ddjlai Gristion ei wybod, a'i

grcdu, er icclij-d i'w enaid ; a bod
meithrìn y Plentyn hwn j-n rbin-
wcddol, i'w hywcddu mcwn buchedd
dduwiol a Cliristionogol : gan gotio yn
wastad, fod Hcdj-dd yn arwyddocfiu
i )ijTii cin proft'i's ; liynny yw, bod i

ni ganljni csampl ein Hiachawd\vr
Crist, a'n gwncuthur jn gyfl'clyb iddo
cf : fel, mcgis ag y bu efo farw, ac y
cyfododd drachefn drosnm ni ; fcUy
j- dylcm ni, y rlial a fcdyddiwyd, farw
oddi wrth bechod.a chj-lidi i gj-fiaíTn-

der ; gan fanvolaetbu jn wastad ein
hoU ddrj-pioni a'n gwniau Uj'gredig,
aphounydd nij-ncd rhagom j-m mliob
rhinwcdd dda a buchedd dduwioL



BEDYDD Y RHAI A FO MEWN OEDRAN ADDFEDACH.
ì Siíhr ot y rhai a ddygant y FterUyn i'r

Eçtuys, a tcnant y cnfryw attion an-
hyspytol i ofyìiion yr Ofeiriad, /cl na
aUer fftpÿbod a ddarfu bedyddio y Pìen-
tyn á Dwfr, Yn Enw'rTad, a*r Mab, a'r

Ys))r;d Glân {yr hyn tydd o haiiffód y
Beddd) yna bedyddied yr Ojfeiri'id ef
yn ol y 'tfurf ytgrifenedlg uchod am

Fedydd Cyhoedd Plant ; oddi eithr trrth
droÌJii y Dyn bach yn y Bedyddfan, efe
a arfer y Ffurf hon ar eiriaii.

0X1 (Idarfu dy fcdyddio di cisoí^
A'. yr ydwyf fi yn dy fcdyddio

di, Yn Knw*r Tad, a'r Jlab, a'r Yspryd
Glân. Amen-

GWEINYDDIAD BEDYDD Y RHAI A FO MEWN
OEDRAN ADDFEDACH,

AC Y>' JÍEDRU ATTEB DROSTYNT Eü HUNAIN.

^ PAS/ÿdJo rhÿi' 'oi mcim Oedran acbJfclach i'w bedyddio, hysfyter hynny meum
pryd i'r Es'job, neu í'r Tieb a hennoda efe i hynny, Wyümos o leîaf ym mluen Uaw,
gan eu lOiîeni, neu ryvo rai deállnt eraiU; fel y gaHer cymmeryd gofal dytediit

i'ie profi, a ydytU tcedi eu haddysgu yn ddigonol yn Egìryddorlon y Ffydd Griít-

ionogol, ac fel y gaUer cit cynghori i ymòaroUÔÍ trwy ^Yeddíau ac Ympryd i gyrn.

meryd y Sacrament bendigedìg hum.

^ Ac ot ceir hurynt yn addas, yna [icedi i'r Sohl ymgynnuU ar y Su2, neu Ddydd'

fficyl gosodedíg) bydded y Tadau-fìcdydd a'r Mamìnan-Bcdydd barod i'w cyfiwípio

wrth y Bcdyddfan, yn e^rurytld ar ol yr ail Lith, naiU ai ar y roreol neu'r Bryd-
nJiawnol ìt'cddi, megit yn neaU y Curad y bemir yn gymmioyt,

*i A'r Offeiriad yn trfyU imo, a o/yíi, A fedyiliü^ryd yr un o'r rhai a f^A-ílwjTÛr ynia,

ai na ddo ? Ot attcbaiit, Na ddo ; yna yr Offciriad a ddjwed fcl hyn.

FY anwyl parcdigion, yn gj-mmaint
ag jnnddyn a geiii pob dyn mcwn

pechiíl (ao mai cnawd y\y }t hyn a
cnir gnawd) a'r rhai sydd j'n y cnawd
ni allant ryngn bodd Duw, namyn
byw mc'.vii pochod, gan wncnthur
llîaws o bochodau prîod ; a bod ein
Hiachawdwr Crist yn dywcdyd, Na
ddichon neb fj-ntd i mewn i deymas
Dduw, oddi eithr ei ad-çenhodiu a'i

eni o newydd o ddwfr ac o'r Ypprjd
Glân ; Attolwg yr wjf i chwi alw ar
Dduw Dad, trwy ein Harglwydd Icsu
Crist, ar fod iddo o'i ddaìonua Dru-
garcdd ganiattâu i'r rhai hi/n y pcth
trwy ncrth natur ni atlrint ddjríod
iddo, gat 1 eu bedytidio â dwfr ac â'r

Yspryd Glân, a'u derbyn i lân Eglwys
Grist, a bod yn aeludau bywiól o'r

nnrhÌTT.

', Tna y dywed yr Offtíriad,

Gwcddîwn.

(^ Ac ytna y GynnnUeidfa oU a ostyngant
ar eugliniau.)

HOLL-alluog a thragj-wyddolDduw,
yr hwn ó'th fawr drugaredd a

gcdwaist \oah a'i deulu yn yr areh
rhag eu cyfrgoHi gan ddwfr ; ac hefyd
a dywysaist yn ddlangol blant yr Is-
racl dy bobl trwy'r Môr Coch, gan
ar^Tyddocâu wrth hynny dy lân Fcd-
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ydd ; a thrwy Fedydd dy garcdig Fab
lesu Grist yn afon lorddoncn, a sanct-
eiddiaist yr elfen ddwfr er dirgcl
olchiad pcchod yniaîth ; Attolygwn i

ti, cr dy ancirif drugarcddau, edr)"cli

o honot jTi drugarog ar dy u-eisinn
htjn ; en í'lanhdu a'« sancteiddio i'r

Yspryd Glûn : fcl, wcdi eu gwared
oddi wrth dy lid, y derbynier hioynt
i arch Egl^rys Grist; a chan fod yn
gadam me^ra flfj-dd, yn llawen çan
obaith^ac wedi j-rawreiddio ynghariad
pcrflaith, allu o hom/nt fordwyo felly
dros donnau'r byd trallodus hwn, fel

y detont o'r diwedd i dir y bywyd
tragywyddol, yno i deymasu gyd â
thi hcb drangc na gorphen ; trwy lesu
Grist ein Harglwydd. Amen.
HOLL-alluog ae anfarwol Dduw,

cymmorth pob anchenog, noddwr
pawb a gilio attat am gynhorthwy,
bywyd y rhai a greJant, ac adçyfodiad
y meirw; Yr m yn galw amat dros
y dynion hr/n, ar iddynt, yn dyfod i'th

lân Fcdydd, gael derbyn mîMÎdcuant
o'u pechodati, trwy ad-enedigaeth ys-
prydol. Derbyn hwi/nt, Arglwydd,
megis yr addewaist trwy dy garedig
Fab, gan ddywcdyd, Gofynwch, a
rhoddir i chwi ; ceisiwch, a chwi a
eewch ; curwch, ao fe a agorir i chwL
Fdly yn awr dyro i ni, a ni yn gofyn

;
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par i ni gael, a ni jm ceisio ; agor y
porth i ni, sydd yn curo : fel y mwyii-
uao'r dynion lit/n dragywyddcl fcn-
ditli dy nefo) olchiad, ac y delont ir
deymas dragjwTddùl, yr lion a add-
ewaist tr\7y Grist ein Haiglwydd.
Amen.

^' Tna y bohl a safant ar cu tì'aed, a'r
Ofeiriad a ddywedf

Gwrandêwch ar ciriau'r Efengj-l a ys-
grifenodd Sant loan, jti y diiydedd
Bennod, yu dechreu ar j-r Adnod
gyntaí.

YR ocdd dyii o'r rhariseaid a'i enw
Nicodemus, pennaeth yr ludd-

ewon. Hwn a ddaeth at yr lesu liw
nos, ac a ddywcdodd Mrtho, llabbi, nyni
a wyddom mai dj-sgawdwr ydwjt ti

wcdi djfod oddi wth Dduw ; canj-s
ni allai ncb ìraeuthur y gwjTthiau
hjTi yr wj't ti yn eu gwnouthur, oni
bai fod Duw gyd ag ef. lesu a attcb-
odd ac a ddj-ncdodd \vrtho, Yn wir,
yn wir, mcdd.if i ti, Oddi eithr geni
dyn drachcfn, ni ddichon efe weled
teyrnas Dduw. Nicodemus a ddj^ved-
odd wrtho, Pa fodd y dichon djTi ei

eni ac cfe j-n Iicu ? a ddichon efe fj-ncd
i giuth ei fam cilwaith, a'i eni'? lesu
a attcbodd ac a ddy\vcdodd, Yn wir.
yn wir, mcddaf i ti, Oddi eithr gcui
dyn ddwír ac o"r Ysprjd, ni ddichon
efe fpicd i mewn i dcjruas Dduw.
Vr Iiyn a aned o'r cnawd, sy gnawd;
a'r bjTi a ancd o'r Ysprjd, sydd j-s-

pryd. Na ryfcdda ddj'iyedyd o houof
li wTthyt, Y mae'n rhaid eich gcni
ehwi drachefn. Y mao'r gwut j"u

ch\vythu lle j- mjTino ; a thi a glywi
ei swn ef, ond ni wyddost o ba lo y
mae jni dj'fod, nac i ba le j- mao yn
mj-ned : felly y mae pob un a'r a aned
o'r Yspryd.

% Gwedì hyn efe a ddÿiccd y C^injor huni
yn caiUyiu

YCaredigiou, chwi a, gljirch JTI yr
Efeugyl hou eiriau eglur ein Hiach-

awdwr Crist; Oddi eithr geni dyu o
ddwfr ae o'r Ysprjd, na ddichon efc
fyncd i mewn i dej-ruas Dduw. Oddi
wrth hyìì y gellwch welcd mawr ang-
enrhcidrwydd y Sacramcnt h^vn, lle

gallerci gael. Yrun wedd jti ebrwj'dd
o flaeu ci esgj-niad i'r nef (megis y
darUen^vn yn y bennod ddiweddaf
o Efengj'I Sant Mare) efe a roddes
orchj'myn i'w ddisgybliou, gan ddj--
wcdj-d, Ewch i'r lioll fyd, a phrcgcth-
wch yr Efengyl i bob creadur. Y neb
a grcdo, ac a fedyddier, a fj-dd cad-
wodig; eithr j- neb ni clircdo, a gon-
demnir. llj-ii hcfyd sj'dd yn dangos
i ni y dirfa^rr lesrid a fcdwu o Iij-nny.
hcrwj'dd paham. Sant retr j-r Apos-
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tol, pan, wrth ei bregethiad cyntaf o'r

Efengyl, y d\vj-s-bigw>'d Uaweroedd
jTi eu calon, ac y dj-wcdasant wrtho
ef a'rApostoIion craill, Hawr frodyr,
beth a wnawn ni? a atíebodd ac a
ddj'wedodd wrthyut, Edifarhêwcb, a
bedj'ddicr pob un o honoch er madd-
euant pechodau, a chwi a ddcrbyniwch
ddawn yr Ysprjd Glân : canys i cliwi
y mae'r addcwid, ac i'ch plant, ac i

bawb jni mhell ; scf, cj-nnifcr ag a
alwo'r Arglwjdd ein Duw ni atto. Ac
â Uawer o ymadroddion eraiU y oyng-
horodd cfo h^yj-nt, gan ddywedyd,
Ymgedwch rhag y genhedlaeth díof-
âus hon. Canys (megis j- tystiolaetha'r
un Apostol lucwn man arall) Bcdydd
hefj-d sydd j-r awrhon yn ein hachub
ni (nid bwrw ymaith fudreddi'r cnawd,
eitlir j-matteb cydwjbod dda tu ag at
Dduw) trwy adgjfodi.ad lesu Grist.
Nac ammheuwch gan hynny, eithr
crcdw ch j-n ddifrif, j- cymmor efe yu
anigcieddgar y rlioi presennol h;/n,

y sjdd wir cdifeiriol, ac jrn dyíod àtto
trwy ft'j-dd ; y caniattâ efe iddynt fadd-
euant o'i/ pecJiodati, ac y dj-ry iddyut
JT Yspryd Glâu

; y rhydd iddynt fen-
dith j' Bj-wj-d tragywyddol, ac y gwna
liwy yn gyfrannogion o'i ddidi-angc
deyrnas.

herwydd paljam, a ni yn credu
fel hyn am cwyllj-s da ein Tad ncfol
tu ag at y rliai hyn, a amlj'gir trwy ei
Fab cf Icsu Grist; dîolchìra j-n tljdd-
lon ac jn ddcfosij-nol iddo, a dj'-
wedwn,

HO L L - alluog a thragj-wyddol
Dduw, uefol Dad, jr m ui yu

ostj-ngedig j-u dîolch i ti, fod j-u wiw
gennyt cin galw i wybodaeth dy i-as,

a ffj'dd j-not : Ychwanega >t wybod-
aeth hon, a chadarnhâ'r ílydd hon
j-nom j-n wastad. Djto dy Ysprj-d
Glân i'r rhai hyn, fcl y ganer hwýnt
cUwaith, a'M gwneuthur yn etifeddion
iacbawdwriacth dragywyddol ; trwj-
ein Harglwj'dd Icsu Grist; yr hwu
sjdd yn bj^í ac yu tcyrnasu gjd â thi
a'r Yspryd GJân, jr awr hou ac yn
ílragj'wydd. Anieiu

f Tna y dywc.d yr Offeirioid mrth n rhai
afònt i'w bedyddiOf yn y modd htcn,

CHWYCHWI garedigion, y rltai a
ddacthoch yma ýn dcisyf cael

dcrbj-n glûn Fedj'dd, a glj-i^soch y
modd y gweddîodd y gynniúleidfa, ar
fod J11 wiw gin ein Harglwydd lesu
Grist cich derbjni a'ch bëndilliio,

maddeu i chwî cich pechodau, rhoddi
i chwi doyinas ncfocdd, a bywyd tragy-
wj'ddol ; chwi a gljnvsoch hefyd ddar-
fod i'n Harglwj-dd Icsu Grist addaw
j'n ei sanctciddlan Air, ganiattûu jt
hoU bethau hjn a v.eddîasom am
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danynt; jr hwn addcwid efe o'i ran 1

ef á'i ceidw yn wir ddîogel, ao a'i

cirblhä.
Herwydd pa aehos, yn ol yr addewid

h^vn a wnaeth Crist, rhaid i chwi
hefyd yn ffyddlon ar cich rlian chwi-
tliau adda'A-', yngft-ydd y rbai hyn cich

T>-stion, a cher bròn yr holl gynnull-
eidfa lion, ymwrthod ä diafol ac â'i

hon weithredocdd, ac yn wastad grcdu
gwnfydedj? Air Duw, ac yn uíudd
gadw ei orchymynion.

^ rna y ooftjn ifr OJ/'eîriad i'r rJiai a
ddaethaiU í'w bedyddic, bob yil un, yr
Tmadroddion 7iyn isod:

Gofyniad.

AYdwyt ti yn ymwrthod â diifol,

ac a'i holl weithredoedd,
_
coeî-

rodres a gwag-orfoledd y byd, a'i holl

chwanfau cybyddus, ac anyspo'dol
ewyllys y cnawd, fel na ddií>niech
hwynt, ac na'th dy .^-yscr gandd^Tit ?

Atteb. Yr yd«-yf yn ymwnhcd â
bwynt olL

Gofyniad.

AWyt ti yn credu yn Xuw Dad
Holl-gyíocthog, Crcawdwr neí a

dacar?
Ac yn Icsu Grist, ei unig-anedig Fab

cf, cin Harglwydd ni? A'i gcnhodlu
o'r Yspryd ülâli; ei cni o Fair For-
\vyn ; iddo ddîcddcf dan Pontius Pi-

latus, ei groeshoelio, ei farw,a'i gladdu

;

ddisgyn o hono i uífem; a'i gyfodi
liofyd y trj'dydd dydd ; ac es;îyn o
hono j'r nefoedd ; a'i fod yn cistcdd
ar ddeheulaw Dduw Dad Holl-allur.g

;

ac y daw efc oddi yno yu niwed.I y
byd, i famu b>-\v a racrrw?
Ac a wyt t: yn credu yn yr Yspryd

Glân ; yr Eglwys Lân Gatholig ; Cym-
niun y Saint ; Jtaddcuant pcchodau

;

Adgj-todiad y cnawd • a Byyu tragy-
ìN-yddol gwcdi angau?

Atls'o. Hyn oll yr wyf yn ei grcdu
yn düilys.

Gofi/niad.

AFyiin i di dy fcdyddlo yn y ffydd
hon?

Atteb. Hynny yw fy ewyllys.

(íofýniad.

AGedwi dithau gan Iiynny yn uf-
udd lân ewyllyi Duw a'i orchym-

ynion, gan rodio yn yr unrhyw holl
ddyddiau dy fywyd?
Atteb, JIi a ymcenîaf ar wncuthur

felly, a Duw yn gynnurthwywr i mi.

^ Fna y dificed yr Offoirlad,

ODmgarog Dduw, caniattâ felly
gladdu'r hen Adda yn y rhai hyn,

fel y cyfoder y dyn newydd ynddynt
hwy. Amen,
CÍniattâ fod ! holl cbwantau'r cnawd
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farw ynddynt hwy, ac i bob pcth a
bertliyn i'r Yspryd fyw a chynnyddu
ynddynt. Amen.

Caniattâ fod iddynt nerth a gallu i

gael yr oruchafiaeth a'r gorfod yn er-

byn diafol, y byd, a'r cnawd. Amen.
Caniattâ fod iddynt, wedi eu cys-

ss^ru yma i ti trwy ein swydd a'n

geinidogacth ni, fod hefyd yn gyn-
nysgaeddol o rinweddau nefol, a chael

eu trasy%vyddoI o'ir^ryau trwy dy dru-
garcdd. O tendi?edig Arglwydd Dduw,
yr Iiwu wj-t yn b>-w ac yn llywio pob
peth, yn ocs oesocdd. Amen.

HO L L - gyfoethog fyth - fywiol
Dduw yr hwn y bu i'th garod-

iccaf Fab lesu Grist, er maddeu.int
o'n pcchedau, oddef gollwng o'i werth-
fewroc<af ystlys ddwfr a gwaed, a
rhoddi gorchjTnyn i'w ddisgyblion
fjTjed a dysgu yr holl genhedloedd,
a'u bcdyddio, Yn Enw'r 'í'ad, a'r Mab,
a'r Y'spryd Gìân ; Ystyria, attolwg i ti,

wrth weddîau dy gynnulleidfa ; sanct-

eiddia'r dwír hwn er dirgel olchedig-
acth pechodau ; a chaniattâ fod iV
rhai a fedyddir yr a^Trhon ynddo,
dderbyn cyflawnder dy ras, ac aroa
lij1h yn niíer dy fifyddlon blant eth-

oledig, trwy lesu Grist ein Harglwjdd.
Anieiu

^ Fna'r Ofeiriad a g-jmmer bob un o'r
rltai a jedyddier, gerfydd ei ìaie dde-
hau; a cfíun ei osod ef yn gyfleui ger
Uaw'r Bedyddfan modd y gwiHo oreu,
a ofyn i'r Tadau.ledydd a'r ifammau-
bedydd yr Enw : ac yna efe a'i trocJta

yn y düfr, neu a dytcaUt ddufr anio
ef, gan ddyiccdyd,

NYr ydìvj-f j-n dy fcdyddio di,

. Yn Enw'r Tad, a'r Jíab, a'r Ys.
pryd Glún. Amen.

^ Tiia y dyiced yr Offeiriad,

YR ydym ni yn derbyn y Dyn yma
i Gynnullcidía dcfaid Crist, ac yn

ei *nodi e/âg ar^rydd , ,. ,.,

y Grog ; j-n arwydd- . . ^
'"" -^"

^dnVboídrforhag- ^'^Û^ ^^
^ií^raSuÄ """^^-
Grist a gioeshocliwyd, ac ymUtdd yn
Tö! dan ei faner ef, yn erbyn pech-
od, y byd, a'r cythraul : a phárháu yn
filwr ffjd'llon ac >-n was i Grist holl

ddyddiau ei einioes. Amen.
«î Yna y dyieed yr Offebriaid,

GAX ddarfod yn awr, anwyl gar-

cdigion frodyr, ad-eni a dodì y
Dynion hyn yngliorph Eelwys Grist;
dîolchwn ninnau i'r HoU-dlluog Dduw
am ci ddaioni hwn. ac o gyd-undeb
gwnawn ein gweddíau amo, ar fod
iddynt ddiweddu y rhan arall o'u
byuyd yn ol hyn o ddechreuad.
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^ Tìia y ddywcdlr Gweddi 'r Arglicydd,

apTiawíf ar eu gliniuu.

EIN Tad, JT Iiwn wyt yn y nef-
ocdd ; Sancteiddier dy Enw.

Deued dy deyrnas. Bydded dy cw-
yllys ar y ddaear, Megis y mae yn y
nefoedd. Dyro i ni heddyw ein bara
beiinyddiol. A maddeu i ni ein dy-
ledion, Fcl y maddeu\vn ni l'n dylcd-
yfr. Ac nae arwain ni i brofedig-
aeth ; Eithr gwarcd ni rhag dnvg.
Amen.

YRm ni yn oírtyiigcdig yn dîolch
i ti, nefol Dad, fod yii wiw gen-

nyt ein galw i ^Tybodaeth dy ras, a
lìydd ynot : Ychwanega'r ^TybodaetU
hon, ,1 chadarnbâ'r ffydd hon piora
yn wastad. Dyro dy Ysprjd Glân i'r

rhai hyn, fel yn awr, gwcdi eu ç^eni
eilwaith, a'ií gwneuthw jni etijedd-
ion iachawdwriaetli dragy^Tyddol tr\Ty
cin Harglwydd Icsu Grist, y parhaont
yiì weisìon i ti, ac y mwijnhannt dy
addewidion ; trwy yr un Arglwydd
Icsu Grist dy Fab; yr h\m .«ydd JTI
b>^v ac yn tcyrnnsu gyd â thi yn un-
dod yr iinrh)-w Yspryd Glân, yn dra-
gywjdd. Amen.

^ Tna, a phmvb i/n nt scfyTÌ, yr Offeiìiad
a edrydd y Cyìigor hwn isod; gan ddy-
wedyd yn ginOaf wrth y Tadau-hedydd
a'r Âlammau-bcdydd,

YN gymmaint a darfod i'r rhai hyn
addaw yn cich gydd cliwi ym-

ATTthod â diafol ac fi'i holl wcithrcd-
(icdd, crcdu jni Nuw, a'i wasanacthu

ef ; rhaid i chwi feddwl, mai eich rbau
a"ch dyledswydd chwi yìT, dwjTi ar
gof iddynt, pa ryw bwysfawr adduned,
addewid, a phroffcs, a umaethant yr
awrhon ger bron y gynnulleidfa hon,
ac yn enwedig ger eich bron ohwi eu
tystion etholedig. A chwi a elwch hef-
yd arnynt, 1 arferu pob dyfalwch i gael
ett haddysgu yn iawn yn sancteiddlan
AirDuw ; fel y rynnyddont fellymewn
gi-as, ao yngwybodacth cin Harglwydd
lesu Grist, ac y byddont byw yn dduw-
iol, yn uniawi, ac yn sobr, yn y byd
prescnnol h^ra.

{% Ac yna, gan lefaru uirth y rhai new-
ydd /edyddio, çfo a û rhüddo, ac a
ddjwed,

)

AC am a bcrthyn i chwi, y rhai yr
a^Trhon yn eich Bcdydd a arwisg-

asoch Grist, eich rhan chwithau a'ch
dylcdsíTydd yw, gan cich bod wedi
eich gwncuthur yn blant i Dduw a'r

golcimi, trwy ftydd yn lesu Grist,
rliodio yn gyfattebol i'ch galwedigaoth
Gristionogol, ac mrgis y gwcddai i

blant y golcuni : gan gofio yn wastad,
fnd Bcdydd yn anTyddocâu i n>Tii

cin proftes; hynny y\f, bod i ni gan-
Ij-n esarapl ein Hiachawdwr Ciist, a'n
gwncuthur yn gyft'olyb iddo ef: fel.

mcgis ag y bu efe farw, ac y cyfododd
dracbefn drosom ni ; fclly y dylem
ni, y rliai a fcdyddi^yyd, farw oddi
wTtlí bcchod, a chyfodi i gytìawnder;
gan farwolacthu >ti wastad oin holí
ddrygioni a'n g\vniau llygredig, a
pheunydd myncd rliagom yra rahob
rhinwcdd dda, a buchcdd dduwiol.

[ Buddiol yio i bob un a fed'jddier fcl hyn, gael ei Gonffrmio gan yr Esgob, cyn
gyìUed ag y gallcr yn gy/leus ar ol ei Fedydd; fel y ho rhdd iddo felly ddyfod i'r

Cymmtm bendigedig.

*S Os bydd dwyn neb o'r c>,fr>nc, na fcdyddimjd yn eu lilcbyd i'w bedyddio cyn dyfod

i oedran pii'yìl i fedni atteb drostijnt eii hunain ; digon fydd arfer <hcasa.naeO>

Dedydd Cyhocdd Pltint Bychaìn, neu (ar ddygnaf Bcrygl) ìrasanacth Bcdijdd

Seinduol, gan ncwid rhmc eiriau fcl y bo'r athos yn gofyn.
114
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DDWYN I"n' G0XFFnOII0 GAN YR ESGOB.

fíofyniari.

BETII JTT <1t Ènw di ?

Atteb. N. neu M.
Gofyn. Pwy a roddc-s }t Enw hwn-

nw arnat ti?

Atteb. Fy Nhadnu - bcdydd a'ra

Mammau-bcdydd wrth fy mcdyddio

;

mn y'm gwnaethpwj-d yn aelod i

Grist, yn blcntyn i Dduw, ac )Ti eTÌf-

cdd tcyrnas nefoedd.
Gofnn. Pa bcth a wnacth dy Dadau-

bcdydd a'th Fammau-bedydd yr am-
ser hwnnw drosot ti ?
Attéb. H\Ty a addawsmt ac a add-

unasant dri phcth yn fy cnw. Yn gyn-
taf, Ymwrthod o honof â diafol ac á'i

holl weithredoedd, rhodres a gorwag-
cdd y byd anwir hwn, a holl bcchad-
urus chwantau'r cnawd. Yn ail, Bod
/ mi gredu holl Byngciau Ffydd Gri5t.

Ac yn drydydd, Cadw o honof wj-n-
fydcdig ewyllys Duw a'i orchyrayn-
!on, a rhodio ynddynt holl ddddiau
fy mywyd.
Gofyn. Onid wyt ti yn tybied dy fod

>-n rhwymedig ì gredu ac i wneuthur
mcÿis yr addawsant hwy droeot ti ?

Attcb. Ydwj-f yn wir ; a thrwy nerth
Duw feliy y gwnaf. Ac yr wyf fî yn
mawT-ddîolch i'n Tad nefol, am iddo
fy ngslw i gyôyw ystâd iachawdwr-
iaeth, trwy lesu Grist ein Hiachawd-
wr. Ac rai a attolygaf i Dduw roddi
i mi ei ras, modd y gallwyf aro3 yn-
ddi holl ddyddiau f einioes.

Catec.
Adrodd i mi Fannau dy Ffydd.

Atteb.

CREDAF yn Nuw Dad HoU-gyf-
octhog, cawdwr ncf a daear

:

Ac yn Ìcôu Grist, ei un llab ef, ein
ITarglwydd ni ; Yr hwn a gaed trwy'r
Yspryd Glân, A ancd o Fair Forwyn,
A ddîoddefodd dan Pontius Pilatus, A
groeshoeliwyd, a fu farw, ac a gladd-
ATyd ; A ddisgynodd i uffem ; Y try-
dydd dydd y cyfododd o feirw ; A
esgynodd i'r nefoedd. Ac y mae yn
eistfidd ar ddelieulaw Dduw Dad Holl-
gyfoethog ; Oddi yno y daw i famu
oyw a meirw.
Crcdaf yn yr Yspryd Glân ; Vr Eg-

Iwys Lân Gatholig ; CjTnmun y Saint

;

Maddeuant pechodau; Adgyfodiad y
cnawd, A'r Bywyd tragywjddol. .A.-

men.
Gofyn. Pa beth yr wyt ti yn ei

ddysgu yn bcnnaf yn y Pyngciau hyn
o'íhFfjdd?
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Attcb. Y'n gyntaf. Yr wyf yn dysgu
credu yn líuw Dad, yr hwn am
gwnaeth i a'r hoU fyd.

Yn ail, Yr wyf yn dj-sgu credu yn
Xuw Fab, Yr hwn a'm prynodd i, a
phob rhj^y ddyn.

Y'n drydydd, Vr wj-f yn dysgu crcdu
j-n Nuw Yspryd Glân, yr hwn sydd
yn fy sanctciddio i, a hoU ctholedig
bobl Duw.

Gofyn.
Ti a ddywedaist ddarfod i'th Dadau-

bedydd a'th Fammau-bcdydd addaw
trosot ti, fod i ti gadw Gorchyniynion
Duw. Dywcd dithau i uii, pa nifer
sjdd honvnt?
Atteb. Dcg.
Gofyn. Pa rai ydynt?

Atteb.
AT" Rhai hynny a lcfarodd Duw yn
X yr ugeinfed Bennod o Esodiis;
gan ddj^vedyd, M>-fi yw'r .\rglwyda
dy Dduw, JT hwn a'th ddn? di ymaitU
dir yr Aipht, o d'r caetbiwcd.
I. Xa fydded i ti dduwiau eraiU

011 id mj-ti.

II. Na vnvk it' dy liiin ddclw gerf-
iedig, na llun dim a'r y sydd yn y
nefocdd uchod, neu yn y ddacar isod,

nac yn y dwfr dan j- ddaear. Na ost-

\vn3 iddynt, ac na addola hwynt : can-
ys myfi yr .^glwydd dj- Dduw j-dwj-f
Dduw eiddigus, yn jTuwcled â phech-
odau'r tadau ar y plant, hyd j- dryd-
edd a'r tedwaredd gcnhedlaeth o'r

rhai a'm casânt : ac yn gwneuthur
trugarcdd i fìlocdd o'r rhai a'm car-
ant, ac a gadwant fy ngorchymjmion.

III. Na chj-mmer Enw'r Arglwydd
dy Dduw yn ofcr : canj-s nid gwirion
gän JT Arglwydd yr hwn a gymmero
ei Enw ef yn ofer.

IV. Cofìa gadw j-n sanctaidd y dydd
Sabl>ath. Chwe diwmod y gweithi, ac

y gwnai dy hoU waith ; eithr y seith-
fed dydd yw Sabbath jt Arglwydd dy
Dduw. Ar y dydd hwnnw na wna
ddim gwaith, tydi, na'th fab, na'th
ferch. na'th was, na'th forwyn, na'th
anifail, na'r dj-n dîeithr a fjddo o fewn
dy bjTth. Canjs mewn chwe diwmod
y g^íTiacth JT Arglwjdd nef a daear,

y môr, ac oU y sydd ynddynt, ac a
orfihwysodd y scithfed dydd : o her-
wydd paham y bendithiodd yr Ar-
ghvydd j- seithîed dydd, ac a'i sanct-
eiddiodd ef.

V. Anrhydedda dy dad a'th fam ;

fel jT cätyner dj- ddyddiau ar y ddaear
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yr hon a rydd jt Arglwydd dy Dduw
i ti.

TI. Naladd.
VIL Na wna odineb.
Vin. Na ladratta.

IX. Na ddwg gam dystiolacth jti

erbyn dy gymmydog.
X. Na cliwennycli d dy gymmy-

dog, na chwennych \vraig dy gymmy-
dog, na'i was, na'i forwyn, na'i ch,
naT asyn, na dim a'r sydd eiddo.

Gofyn.
Bcth yr wyt ti yn ei ddysgu yn ben-

naf wrth y Gorchyniynion hyn?
Atteb. Yr yd^Tyf yn dyagu dau

bcth : fy nyledswj-dd tu ag at Dduw,
a'm dyledswydd tu ag at fy Nghym-
mydog.
Gofyru Pa beth yw dy ddyledswydd

tu ag at Dduw?
Atteb. Fy nylcdswydd tu ag at

Dduw yw, credu ynddo, ci ofni, a'i

garu, â'm íioU galon. â'm holl feddwl,
a'm holl enaid, ac â'ra holl nerth ; ei

addoli et, dîolch iddo, rhoddi fy holl

ymddiried ynddo, galw amo, anrhyd-
eddu ei Enw sanctaidd ef a i Air, a'i

wasanaethu yn gywir hoU ddyddiau
fy mywyd.

Gojfyn. Pa bcth yiv dy ddyledswj-dd
tu ag at dy Gymmydog 'f

Atteb. Fy nylcdswydd tu ag at fy
Nghjrmmydog yvi, ci garu fel íi fy
hun, a gwncuthur i bob dyn megis y
chwennychwn iddo wneuthur i min-
nau. Cani o honof, anrhydeddu, a
chymraorth, fy nhad a'm niam. An-
rhj-deddu ac ufuddhâu i'r Frenhines
a'i Swyddogion. Yraddarostwng i'm
hoU Lj-wiawdwr, Dj'sgawdwr, Bug-
eiliaid j-sprj'dol, ac Athrawon. Ym-
ddwj-n o honof j-n ostjnigedig, gan
berclii pawb o'm gwell. Na wnelwyf
niweid i neb ar air na gweithred. Bod
yn gywir ac j-n uuion ym mhob peth
3 wnelwjrf. Na l>o na drwg-fwriad na
digasedd jii fy ughalon i neb. Cadw
o honof fÿ nìvlaw rhag chwilenna a
Uadratta, a'm tafod rliag dywedj'd col-

wj-dd, cableiriau, a drwg absen. Cadw
fy nehorph mewn cymhedroldeb, sob-
rwydd, a diweirdeb. Na chj-bj-ddwj-f
ac na ddcisyf\vyf ddâ na golud neb
arall ; eithr dysgu a Uafurio jti gywir
i geisio jmniU fy mywj-d, ac i wneuth-
ur a ddylwyf, ym mha ryw fuchedd
bynnag y rhyngo lx)dd i Dduw fy
iigalw iddi.

Catec.

Fy anwyl blentyn, gìvybydd hyn
yma, na ddichon i ti wneuthur y peth-
au hyn o honot dy hun, na rhodio j"ng
NgorchymjTiion Duw, na'i wasanaethu
ef, heb ei hyspysol ras ef ; yr hwn sy
raid i ti ddysgu yn wastad alw am
dano trwy ddyfal Weddi. Gan hynny
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moes i mi glywed a fcdri di ddywed-
yd Gweddi jrr Arglwydd.

Atteb.

EIN Tad, yr hwn wyt yn y nef-
oedd ; Sancteiddier dy Enw.

Deued dy dejmias. Byddcd dj' cw-
jUys ar y ddaear, Megis y mae yn y
ncfoedd. Dyro 1 ni hcddjTv ein bara
beunyddiol. A maddeu i ni cin dy-
lediou, Fel y maddcuwn ni i'n djlcd-
wr. Ao nac arwain ni i brofcdig-
aeth ; Eithr gwarcd ni rhag drwg.
Araen.
Gofyn. Pa both yr wyt t! j-n ei

erchi ar Dduw yn y Wcddi hon?
Atteb. Yr yd\vyf yn erchi ar fy Ax-

glwydd Dduw ein Tad ncfol, yr h\vn
j^T rhoddwr pob daioni, ddanfoii ei
ras amaf, ac ar jt hoU bobl ; fel y
gallom ei anrhj-deddu ef, a'i wasan-
aethu, ao ufuddhâu iddo megis y dy-
lem. Ac yr wyf yn gweddi'o ar Dduw,
ddanfon i ni bob pcth angenrheidiol,
JTI gj-stal i'n heneidiau ag i'n cyrph

;

a bod yn drugarog wrthym, a madd-
cu i ni eiu pcchodau ; a rhj-ngu bodd
iddo cin <âdw a'n hamddinyn ym
mhob perygl ysprydol a chorphorol

;

a chadw o hono nyni rhig pob pcchod
ac anwiredd, a rhag eiu gelyn ysprj-d-
ol, a rhag angau tragy-(vjddol. A hyn
j'r ydwjí yn ei obeithio y gwna cfe
o"i drugaredd a'i ddaioni, Irwy ciu
Harglwydd lesu Griat: ac ara hyn-
ny yr wyf yn dywedyd, Amcn, Poed
ícUy.

Gofyniad.

PX sawl Sacrament a ordeiniodd
Crist yn ei Eglwys?

Atteb. Dau yn unig, mceis jm gyll'-

redinol yn anghenraid i lachawdwr-
iaoth ; sef, Bedydd, a Swppcr J1- .\r-

glwj-dd.
Goft/n. Pa beth yr wyt ti yn ci

ddeall wrth y gair hwn, Sacrameiitf
Atteb. Yr wjrf yu deaU arwydd

gweledig oddi allan o raa ysprydol
oddi fe^Tn a roddir i ni ; yr hwn a or-

deiniodd Crist ei hun, megis moddion
i ni i dderbj-n y gras hwnnw trwj'ddo,
ac i fod yn wystl i'n sicrhâu ni o'r

gras hwnnw.
Gofyn. Pa sawl rhan y sy mown

Sacrament ?

Atteb. Dwy: jt arwydd gwelcdig
oddi allan, a'r gras ysijrydol oddi
fe^™.
Gofyn. Pa beth yw'r arwydd gwcl-

edig oddi allan, neu'r fifurf, jti y Be-
dydd ?

Atteb. Dwfr : jTi yr hwn y bedydd-
ir un, ¥n Rnw'r Tad, a'r Mab, a'r

Yspri^d Glân.
Gofyn. Pa heth yw'r gras ysprydol

oddi fewn ?
Atteb. Marwolaeth i bechod, a gen-
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edigneth ncwydd i syliawTidcr : canys
)nn ein bod ni wrth nituriacth wcdi
ein peni mcwn pcchod, ac yn blant
digotaint, trwy Fcdydd y'n gwneir ni
yn blant gras.

G<if}rn. Pa bcth a ddisg^rylir gan y
rhai a fcdyddicr ?
Att. Edifcirwch, tnry'r hon y

macnt yn }Tn\rrtho<l ä phechcd ; a
l'fydd, tnry 'r hon y macnt yn ddî-
ysgog yn credii addcwidion Duw y
rhal a Arncir iddpit j'n y Saciument
hwnnw.
Gofyn. Pahara ean hynny y bo-

dyddir Plant bychaìn, pryd na's gall-

ant o hcrwydd cu hicucngctid gj"f-

lawni 'r pcthau h)Ti?
Atteb. Oblegid cu bod yn addaw

pob im o'r ddau trwy eu Mcchnîau

;

}T hwn addewid, pan ddelout i ocd-
ran, y macnt hwy eu hunain }-n
rh\ryin i'w iryflawTii.

Gofyn. Paham yr ordeiniw}-d Sa-
cramcnt Swppcr yr Arglwydd?
Atteb. Er mwyn gwistadol gof am

abcríh marwolac'th Crist, a'r Ucsìd }"r

yd^Tn ni jm ti ddcrbjTi oddi wrtho.
Ùofyn. Pa bcth y\T- y rhaa oddi

' aUan, ncu'r arwydd, yn Swpiicr yr
I Arslwydd?
I

Atttib. Bara a Gwin, y rhai a or-
ch}-m}Tiodd }T AighTdd eu dcrbyn.
Gofyn. Pa beth ^-w y rhan oddi

fewn, ncu'r pcth a arwyddocêir?

j

Atteb. Corph a Gwaed Crist ; y rhai
I y mac'r ffyddloniaid yn wir ac yn
I
ddiau }-n eu cynimcryd ac yn eu der-

1 byn, }ni Swppcr }t .^rglwydd.
I

Goftin. Pa lcsäd yr ydym ni yn ei

1 gael wrth g}"mmeryd y Sacnunent
i hwn?
i

ACteb. Cacl cryfhSu a diddanu ein

I

hcncidiau trwy Gorph a Gwaed Crist,

I

mcgis y raac'n c}Tph }-n cicl trwyr
Bara a'r Gwin.

I

Gofyn. Pa beth sy raid i'r rhai a
1 ddêl i Swppcr yr .lrgln"}"dd ei wneuth-
ur?

I

Atteb. Eu holi cn himain, a ydynt
I
hwT" }Ti wir cdifciriol am cu pecbodau

[

3 aeth heibio, ac yn sicr amcanu di-

]

Iyn buchcdd ncwydd ; a oea çanddynt
' íi}-dd fywiol yn nhrugaredd Dduw
trwy Grist, gyd â dîolcnus gof am ci

' angau cf ; ac a ydjTit hw}- mewn car-
iad prrö'aith â phob dyn.

T Bydded i Gurad pob Pìwiíf yn ddiesffeuhu ar y Siiliau a'r G-ieyìiau^ ar ol yr aü
Uth o'r Gotper, ddysyu ar oUeg yn yr Eglirjt, a holi eynmfer o Blaní ei Blìryf ag
a ddanfoTier atto, meyi» y tybio efe fod yn ffyniJietur, yn rhyw yyfran o'r Catetísm
hvn.

• A bydded i bob Tad, a ííam, a phoò Perchen Tnhcyí^t, heri i'te Fìant, i'ie Gìca»'

anaeth-ddynion, ac i'w Prentìnaid {y rhai ni ddyí^atant eu Catecism} ddyfod
i'r Egìwy* ar yr amscr gosodedig, a ywrando yn ufudd, a bod tcrth tyteodraeth y
Curad, hyd oni ddarfo iddynt ddÿsju pob pet'n a'r y tydd yma tcedi et otod i'w
ddytgu ganddynt.

1 Cyn gynted ag y delo Plaìit i Oedran cymhedrol, ac y medront ddymdyd, yn
IniOi eu ìíam, Fannau'r Ffydd, Gtceddi yr Argttcydd, a'r Deg Gonìiymyn; a
hefyd medru o honynt atteb i Ymofynion eraHl y Catecitm byr yma ; yna y dygir
htoy at yr Etgob. Ac i bob un o honyîìt y bÿdd Tad-bedydd, neu Fam.fedydd,
megit yn Dytt o'u Con^rmatlìcn.

5 A pha bryd bynnag y rhoddo yr Esgob hyspysncydd am ddtcyn Plant atto i'n

Conffirrmo, Curad pob Pl'tcyf a ddtcg neu a ddenfyn yn ysgrifenedig dan ei latff,

Entcau y rhai oU o fetcn ei Blteyf ag a dybio efe fod yn gymmicys i'tc çtjfiwyno

i'r Etgob, i'te Con^rmio. Ac ot yr Etgób a'u gteel htcynt yn gymmeradtcìf, efe

o'u Conffirmia htcynt yn y Drtfn yn eantyn.
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;

NEU ARDDODIAD DWYLAW AR Y SAWL A FEDYDDIWYD, AC A
DDAETHANT I OEDRAN PWYLL.

^ SR y Dffdd pennodedìg, wedi gosod yn eu Ue gyìinifer ag a fo y pryd hicnnw i'íe

Coitffirnúo, a hici) yti seíyU mewn trcfn o flaen yr Esgob; e/e {ueu ryw Welnidog
araU a tennodir ganddo ef) a dderUyn y lütagymadrodd ìiimiy sjdd yn canlyn.

ER mwyii bod gfweiiiyddu Conffii-m-
asiwn cr mwy o adeilad i'r sawl

a'i derb>Tiio, tybiodd yr Eglwys jii
dda drcfiiu, na bo conffirmio neb rliag
llaw^, ond y cyfrj-w a? a fedro dd}^ved-
yd y Credo, Gwcddi'r Argl\vydd, a'r

DcDg-Air Dcddf ; ac a íedro hefyd
atteb i gj-frj-w ymofynion ernill ag a
gj-nh^rysir >i) y Catocism byr. Yr hon
drefu sy weddus iawn ei chadw, er
gallu o'r plaiit, wcdi cu dyfod weith-
ian i oedí'an pwyll, ac wedi dysgu y
pethau a addawsai eu Tadau-bcdydíl
a'u Mammau-bcdydd drostyiit wrth
ou bedyddio, eu liun, â'u gcnau eu
liunain, ac o'u cyd-sjniiad eu hunnin,
.ir oste? o tlain }t Eglwys, gadarnhâu
a ohouffiniiio yr unrhj^y ; a hefyd add-
aw, trwy ra.s Duw, yr ymcgnîant yì\
wastad i gadw }-n ffyddlon y cyfrj-w
betliau ag a fu iddynt hwy â'u 'cytfeá

eu him gyd-synio amynt
% }'na y dywed yr Esgob,

AYdych chwi yma, yngj-dd Duw
a'r gynnulleidfa lion, yn adnew-

yddu yr addewid parcUus a'r adduned
a wnaethpwyd yn eich enw chwi wrth
eich bedyddio ; gan gadamhâu a tlion-
ffirmio yr unrli>-w cich hmiain, a chan
gydnabod eich bod eich hmiain >-n
rhwymedig i gredu a g^Tueuthur >t
hoU bcthau a addawodd eicli Tadau-
bedydd a'ch Slammau-bedydd yna
drosoch chwi?

ì Ä phob un a ettyb yn gh/wedoj,

Yr ydwyf.
Esí(ob.

£IX portU ni s}-dd }-n Ej\w yr Ar-
glwydd.

Atteb. Yr Lwn a wnaAi'th ncf a
dacar.
Esgob. Bendigcdig >-w Enw }-r Ar-

glwydd.
Atteb. O h}-n allan hyd yn oes ocs-

ocdd.
Esgob. Arglw}-dd, gwTando ein

gweddîau.
Atteb. A deued ein llef hyd attat

Esgob. Gweddîwn.
HOLL-alluog a b}th-fywiol Dduw,

yr hwn fu wiw genn}1 ad-gen-
hodlu dy weision hyn trwy ddwfr a'r

Yspr>-d Glân, ac a ruddaist iddynt
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faddcuaiit o'u hoU bechodau ; Xertha
hwy, ni a attolygwn i ti, Arglw}-dd,
â'th Yspryd Gl5.n y Diddanydd' ; a
phcunydd ychwanega >-ndd>Tit aml
ddoniau dy ras ; yspryd doethinel; a
deall ; yspryd cyngor a nerth ysi^ryd.
ol ; yspryd gwybodaeth a gVí\Y cíduw.
ioldcb ; a cbyfiawna Uìvy, Arglwydd.
âg yspryd dy sanctaidd ofn. >t awi
hon ac }-n dragy^rydd. Amen.

í Tna, a phob un o honynt yn ei dr^n
yn gostwng ar ei îini/iu ger l/ron yr
Esgób, efe a ddyd ei Utw ar hen Jjoò
un yìt v:aJtanol, gan ddywedyd,

AM D D I F FY X, Arglwydd, dy
Blcntpi liwn [neu, dy iias hwn']

â'th las nefol, fel y byddo iddo bar-
hâu }Ti ciddot ti byth, a phcunydd
p}-nnyddu yn dy Yspryd íílân fwy-
ftry, hyd oni ddêl i'th dcynias dia-
gywyddol. Amen.

^ Tna y dywed yr Esgob,

Yr Arglw}-dd a fo gyd â chwi.
Atteb. A chyd â'th yspryd dithau.

% Ac (a phaìcb ar eu gliniau) yr Esgob
a 'chwanega,

Gweddîwn.
EIX Tad, yr hwn wyt yn y iief-

oedd ; Sancteiddicr dy Euw.
Dcued dy de>Tna3. Bydded dy ew-
yllys ar y ddacar, Megis y mae yn y
nefoedd. Dyro i ni hedd}'^^ ein bara
beunyddioL A raaddeu i ni ein dy-
lcdioD, Fcl y maddemTn ni i'n dyled-
wr. Ac iiac arwain ni i brofedig-
aeth ; Eithr givartd ni rhag drwg.
Amen.

A'r Culect hwn.
HOLL-alluog a byth-fj^viol Dduw,

yr hwn wyt yn peri i ni ew}-llys.
io a gwncuthur }T h^-n sy'n dda ac yn
gyinmcradv.y gan dy Ddwyfol FawT-
cdd ; Yr yd}Tn }m givneuthur ein gost-
yngódig erfynion attat dros dy weision
h}-n, y rhai (yn ol esampl dy sanct-
aidd Apostolion) y gosodasom yr awT-
hon ein dwylaw amynt, i'w sicrhâu
hwy, trwy -yr arw}dd \ìvra, o'th am-
gelcdd a'th radlawn ddaioni tu ag at-
tynt. Bydded dy dadol law, ni a at-
tolygwn i ti, b}'th amynt ; bydded dy
Yspryd Glán byth eyd â hwy ; ac felly
tywys hwy yngwbodaeth ae ufudd-
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ilod dy Air, modd y eallont yn y di-

wcdd lAvyìiliâu by\vya tragywyddol

;

trwy ciu Harglwj-dd Icsu Grist, yr
hwii, gyd â tlii a'r Yspryd Glan, sydd
yn byw ao yn tejTnasu bj-th jn uji

Duw, lieb drángc na gorphcn. Amen.

HOLL-alluog ArglwTdd, a thragj--

wj-ddol Dduw, ni a attolygwu i

ti fod jTi wiw gennyt unioni, tanct-

eiddio, a llj^vodracthu, cìn calonnau
a'n cjTph jTi tljTdd dj' ddcddfau, ac
yngweithredocdd dy orchj-mjTiion ; fcl

trwy dy gadamaf noddcd, jma ac jti

dragyAvyddol, y bOni j-n gadwedlg
goriih ao enaid; trwy oin Harglwj-dd
a'u Hiacbawdwr lesu Grist. Anien.

^ Tna y bendiMa'r Esgob htoÿnt, gan
ddywedyd hyn.

BENDITH yr HoU-alluog Dduw, y
Tad, y Mab, a'r Yspryd <jlân, a

fyddo ariiocli, ac a diigo gj-d â chwi
yn dragywydd. Amen.

lAcni dderbynìr neb i'r drmmiin Sanct-

aidd, ncs iddo fra tí Gon£irmio, nxu
fod o hono yn barod ac yn eicyllytgar

i'iB Goujirinio.

FFURF

GWEINYDDIAD PRIODAS.

^ rA' ijynlaf, rliaid yw gofyn Goitegion pob rlial a brioder, yn yr Eglwtjs, ar drt

Sul gwaìianredol, ar bryd y Gwasanaeth yn y lore, ncu yn y prydìiliawn, oni

bydd yno Wasanaeth yn y bore, yn ebrifydd ar ol yr nil Lith: a'r Curad yn dy-

wedyd yn y ìnodd aìfcredlg.

YR ^vyf yn cj'hocddi Gostcgion
Prîodas rhwng M. o ac A'.

o . Os gjT neb o honoch achos

neu rwystr cytiawn, fel na ddylid cys-

sylltu y ddeuddyn hyn ynghd mewii
glân Brîodas, mynegwch ef. Dyma 'r

waith gjmtaf [ail, neu, y drydedd] o'u

gofyn.

*i Ac os y rhai a fynnant eu prtodi a
fydd yn trigo Tnewn gwáhunol Blwyfau,
rhaid yw gofyn y Oostegion yn y ddau
Blwyf; ao na bo i Gurad y naiU, BÌMriif

eu prìodi hwy, nes cael hyepysrwydd
ddaifod gofyn eu Ooftegimi dair gwaith
gan Gurad y Piwyf araU.

^ Ar y dydd a'r amser gosodedig i fod y
Brìodas, deued y rhai a brìoder i gorph
j/r SgUcyt, a'u ceraint a'u cymmydog-
ion ; ac yno, gan sefyll ynghd, y MaJ>
ar y Uaw ddehau, ar Ferch ar yr aswy,
yr Ófeiriad a ddywed,

FY anwyl garedigion, yr m ni

wc-di ymgynnull jma yngolwg
Duw, ac jm ìvjTieb j' gynnulleidfa
hon, i gyssylltu'r ddeuddjTi hjTi jng-
hd mcwn glân Brîodas, JT hon sydd
ystâd barchedig, wedi ei hordeiiiio gan
Dduw yn amser diniweidrwydd dyn,
yn arwyddocâu i ni y dirgel undeb y
sy rhwng Crist a'i Eglwys ; yr hon
wÿnfj-dedig jstâd a addumodd ac a
brydferthodd Crist â'i gjmnrychioldeb
ei hun, a'r gwýrthiau cyntaf a wnaeth
efe yn Cana Galilea; ac a ddywedir
hefyd gan Sant Paul, ei bod jTi an-
rhydcddus j-in mhlith jt hoU ddyn-
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ion : ac ani hjTuij' uî ddylai neb ci

chj'muicryd amo, na'i gwncuthur
mcwn byrbwyll, o ysgafiider meddwl,
ncu nwytiant, er mwyn digoni gwn-
iau a chwantau cnawdol, fel aniíeil-

iaid ysgrublaidd y rhai nid oes re3Avm
ganddynt ; oitbr jn barchedig, j-n

bwyllog, yn ystyriol, yn sobr, ac mewn
ofn Duw ; gan ddyledus syiiio er

mwyn pa achosion yr ordeiniwj'd
Prîodas.
Yn gj'ntaf, Hi a ordoiniwyd er yn-

niU plant, i'w meithrin yn ofn ao add-
j'sg yr Arglwj'dd, ac er moliant i'w
Euw sanctaidd ef.

Yn ail, Hi a ordeiniwyd yn ymwar-
ed jni crbyn pechod, ac i ymogelj'd
rhag godineb ; megis ag y byddo i'r

cyfrj'w rai nad oes iddynt roddiad i

ymgynnal, allu prîodi, a'u cadw eu
hunaìn jn ddihalogion aelodau corph
Crist.

Yn drj'dydd, Hi a ordeini^Tyd ei
cyd-gymdeithaa â'u gilydd, a'r cym-
morth a'r diddanwch a ddylai'r naill

ci gael gan y Ilall, jra gystal mewn
hawddfj'd ag adfyd : i'r hon sanct-

aidd ystâd y raac'r ddcuddj-n presen-
nol hyn wedi dj-fod yr awrhon i ym-
gyssylltu. Hcrwj;dd paham, os gyr
neb un achos cyfiawn, fel na cllir j'n

fyfreithlon cu cj'ssylltu hwj' ynghd,
jrwcdcd jT awrhon, neu na ddywod-

cd bjlh rhag Ilaw.

^ .4 cJtan grybwyU hefyd wrth y rhai a
hrioder, efc a ddywed.
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YR wyf fi yn erchi ao jn gor-
chymj'n i chwì eich dnu, fel y bo

í chwi atteb ddydd y fam ofnadwy,
pan gj'hoedder dirgelion pob calon, 03
gyr yr un o honoch un anach, fel

na ddylech yn çyfreithlawn fyned
ynghd mewn Priodas, gyffcsu o hon-
ocÈi yr awrhon. Canys gwybyddwch
yn dda, aru gynnifer ag a gyssyllter
yn amgcn nag y myn Gair l)uw, na's
cyssylltir hwy gan Dduw, ac nad yw
eu Pri'odas yn gyfreithlawn.

^ Ar ddydd y Brîodas, hydd i neb homii
a dywedyd bod un anat'h na ddyìeìU gael
eu cyssylltu Tnewn Pr'ìodas, uTth &yf-
raith Dduic, ncu Gyfreiíhian'r Deyrn-
<M Äo», ac a ymrwTfma ô. meichiau
digonol gyd ág ef i'r pleidiau, nru ynte
roddi 0-wysti íam gicòl a dâl gymmaint
a choUcd y rhai a fo i'w pr^iodi) i brofi

ei ddOíU : yna y bydd rhaid oedi dydd
y Drlodas hyd yr amscr yprofer y gmr-
ioncdd^

^ Ao oni honnir un anadi-, yìia y dyiced

y Ciírad urth y Mab,

il/. A Fynni di y Ferch hon 5-n wraig
XJL briod i ti, i íyw yrghd >ni ol

ordinhäd Duw, ynglân }"stâd Prîodas?
A gcri di hi, ei dlddanu, ci pherchi,
a'i chadw yn glaf ac yn iacli, a clian
wrthod pob un arall, dy gadw dy hun
yn unig iddi hi, cyhyd ag y byddoch
byw cich deuoedd ?

^ TMabaeWjb,
G\vnaf.

H Tna y dyiccd y G-weinidog,

N. \ Fynni di y ííab hwn yn wr
l\. prîod i ti, i fyw yuRlid yn oi

ordinhâd Duw, >-ngirin >-stâd Príodas?
A ufuddhâi di iddu, a'i wasanaethu, ei

garu, ei berchi, a'i gadw yn glaf ac
yn iach, a chan wrthod pawb cralU,

ây gadw dy hun >ni unig iddo ef, cy-
hyd ag y byddoch by\T oich deu-
oedd?

•; T Fcrch a ettyb,

Gívnaf.

^ Tna y dywed y Chceinidog,

Pwy sydd yn rhoddi'r I'erch hon i'w
phríodi i'r Slab h\vn ?

T Oweinidog, gan dderòyn y Ferch ìma
ei thad, neu ci cheruint, a bair i'r Aíab
á'i law ddehau gymmeíyd y Fercìb er-

birn ei Uaw ddehau, a dywedyd ar «
o2 ef fél y mae yn caniyn.

YR ydwyf fi 3Í. yn dy gyrnmeryd
dì N. yn wraig brîod i mi, i gaáw

a chynnal, o'r dydd hwn allan, er
gwell, er gwaeth, er cyfoethoccach, er
tlottach, yn glaf ac ^ti iaoh, i'tli garu
ao l'th fawrbau, hyd pan y'n gwahano
angau, yn ol glân ordinhâd Duw; ao

l'JO

ar hynny yr ydwyf yn rhoddi i tl fy
nghrcd.

^ Tna y goUyngant eu dwylaw yn rhydd-
ion; a'r Ferch á'i Uaw ddeJiau yn cym-
meryd y Mab erbyn ei law ddeìiau, a
ddywed ar ol y G-weinidog,

YR yd^ryf fl N. >-n dy gymmeryd
di 71/. yn wr prîod i m1, i gadw a

chynnal, o'r dydd h^Tn allan, er gwcll,
er gwaeth, er o'foetlioccach, er tlot-

tach, yn glat ac yn iach, i"th garu, i'th
fawhâu, ae i utuddhâu i ti, hyd pan
y'n gwahano angau, yn ol giân ordin-
hâd Duw ; ao ar hynny jtt ydwyf yn
rhoddi i ti fy nghred.

^ Tna dracHefn y goUyngant eu dwylaw
yn rhyddion, ac y dyry y Mab Fodrwy
i'r Ferch, gan ei dodi ar y Uiffr, yng-
hd ä'r ddyled ddefodól i'r Offciriad a'r
Clochydd. A'r Cffeiriad a gymmer y
Fodrwy, ac a'i dyry i'r Mab, i'w gosod
ar y pcdwerydd bys i law aswy y FercJi.
A'r Mab, gan ddal y Fodrwy yno, wrth
addysg yr Offciriad, a ddywed,

AR Fodrwy hon y'th brîodaf, ä'm
corph y'th anrhydeddaf, ac â'm

Iioll olud bydol y'th g>-nnysgai-ddaf

:

Yn Enw'r Tad, a'r fllab, a'r Yspr^d
Glàn. Amon.

^ Tna y gad y Mab y Fodrwy ar y ped-
werydd bys o'r Uaw aswy i'r Ferch ; a
hwy ill dau a ostijngant ar cu gliniau,
ac y dÿwed y Oieeinidog,

Gweddîwn.
ODragywyddol Dduw, CreawdìTr a

Chcidwad pob rbywddyn, Rhodd-
wr pob rliad ysprydol, Awd\VT y byw-
yd a bery byth ; Anfon dy fcnditli ar
dy wajsanacth-ddynion hyn, y mab
hwn a'r fcrch hon, y rhai yr m ni
yn eu bendithio yn dy Enw di ; fcl ag
y bu i Isaao a Rcl>ecoa fyw yn ffydd-
íon ynghd, felly gallu o r dynion hyn
gyflawni a chadw yn ddîogcl yr add-
uned a'r ammod a wnaed rhyngddynt
(am yr h>Ti y mac rhoddiad a derbyn-
iad y Fodrwy hon yn arwydd ac yn
wysÙ) a gallu o honynt byth aros
ynghd me^vn perffaith gariad a thang-
nefedd, a byw yn ol dy ddeddfau ; trwy
le^u Gribt ein Harglwydd. Ameìi.

y Tna y cyssyUta'r Offciriad eu dwy law
ddehau hwy yiighd, ac y dyiccd,

Y rhai a gyssylltodd Duw ynghd,
na wahaned dyn.

1 Tna y dywed y Oweinidog mrth y bobt,

"\7'N gynimaint a darfod i M. ac A^
JL gyd-synio mewn glân Brîodas, a
thystiolaethu bynny ger bron Duw a'r

gj-nnullcidfa hon, ac ar hynny ddar-
fod iddynt ymgrcdu, ac yniwystlo bob
un i'w gilydd, a datgau h>-nny gan
roddi a derbyn Modrwy, a chyssyUtu
dwylaw; JT wyí fi j-n hyspysu, eii
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bod hwy yn Wr ac yn Wraig jiig-

hd ; Yn Enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ys-
pryd Glân. Amen.

í Yna y Gweinidog a'u beTidWiia á'r
feìidith hon yn ycJiwaneg.

DUW Dad, Duw Fab, Duw Yspryd
Glân, a'ch bcndithio, a'ch cadwo,

ac a'ch cymhortlio ; cdryched yr Ar-
glwTdd yn drugarog ac >ti amgeledd-
U3 amocli, a chyíiawned chwi a phob
ysprydol fendith arhad ; modd y bydd-
och fyiT felly ynghd yn y fuchedd
hon, fel y bo i chwi yn y byd a ddaw
feddiannu byìvyd tragywyddol. Anien.

•[ Tna y &iceinidOff, nett yr Tsgoîheiffion,
gan fyned at Fwrdd i/r Ar^lwÿdd, a
ddywedant neu a gunaiìt y Psalm hon
y iydd yn canlyn.

Beati omnes. Psal. cxxtììì.

GWYN ei fyd pob un sydd yn ofni
yr Arglwydd : yr hwn sydd yn

rhodio yn ei fìyrdd ef.

Canys mwynhâi lafur dy ddwylaw :

gwn dy fyd, a da fydd it'.

Dy wraig fydd fel gwinwdden
ftnrythlawn ar hd ystlysau dy d :

dy blant fel planhigiou olewdd o
ameylch dy íord.
Wele, fel hyn yn ddîau : y bendithir

y gwT a ofno'r Arglwydd.
Yr Arglwydd a th fendithia allan o

Sîon : a thi a gai weled daioni Jeru-
salem holl ddyddiau dy einiocs

;

A thi a gai wcled plant dy blant : a
thangnefedd ar Israel.
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac i'r

Yspryd Glân ;

Megis yr oidd jTi y dechrcu, y mae
yr awr hon, ao y bydd yn wastad : yn
oes ocsoedd. Amcn.

^ Seu y Psalm yma.
Deus misereatur. Psal. Isrii.

DUW a drugarhao wrthym, ac a'n
bendithio : a thywynnc-d Uew.

yrch ei wyneb amom, a thrugarfaäed
wrthym.
Fel yr adwaencr dy ffordd ar y ddae-

ar : a'th lachawdwriacth ym mhlìth
yr holl genhedloedd.
Molianned y bobl di, Dduw : mol-

lanned yr holl bobl dydi.
Uawenhâed y cenhedlocdd, a bydd-

ant hyfryd : canys ti a fenii'r bobl yn
imiawn, ac a Iywodraethi'r cenhedl-
oedd ar y ddae.tr.

Molianned y bohl di, Dduw : mol-
ianned yr hoU bobl dydi.
Yna'r ddaear a rydd ei fírv,-yth : a

Duw, sef ein Duw ni, a'n bendithia.
Duw a'n bendithia : a holl dorfyn-

au'r ddaear a'i hofnant ef.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac i'r

Yspryd Glân

;

Megis yr oedd yn y dechreu, y maem

yr awT hon, ac y bydd yn wastad : yn
oes oesoedd. Amen.
•[ ITedi gorphen y Ptalm, a'r ilab a'r
Ferch yn gostwng ar eu gUriau ger
bron Bnrrdd yr A rglwydd, yr Offeiriad
yn tefyll urrOi y Bmdd, a chan droi ei

leyneb attynt hwy, a ddywed,

Arglwjdd, trugarhâ wrthym.
Atteb. Crist, trugarbâ wrthym.
Gweinidog. Arglwydd, trugarhâ

wrthym.

EIN Tad, yr hwn wyt yn y nef-
oedd ; Sancteiddier dy Bnw.

Deued dy deymas. Bydded dy cw-
yllys ar y ddaear, Megis y mae yn y
nefoedd. D>to i ni hedd>nT ein bara
bcunyddiol. A mn.ddeu i ni ein dy-
lcdion, Fel y maddeuwn ni i'n dylcd-
wr. Ac nac arwain ni i brofcdig.
aeth ; Eithr gwared ni rhag drwg.
Amen.
Gueinidog. Arghvydd, cadw dy was-

anaothwr a'th wasanaeth-wraig.
Atteb. y rhai sy'n ymddirièd ynot.
Guein'dopr. Art.'lw>-dd, danfou idd-

ynt gyTnmo'rth o'th gyssegi-fn.

Atteb. Ac amddiöyn hwy yn dra-
gywydd.
Gweinidog. Bydd iddj-nt yn Dr

caílemid,
Atteb. Rhag wyncb eu gel>Tiion.
Gweinidog. Arglwjdd, gwrando ein

gweddîau.
Atteb. A deucd ein llef hyd attat

Gwcinidiig.

DUW Abraliani, Duw Isaac, Duw
Jacob, bendithi.% dy wasinaeth-

dd}-nion hyn, a haua had bjnryd tra-

gywyddol yn eu meddyliau ; megis
pa betli bynnag yn dyAir cyssegred-
ig yn fuddiol a ddysgnnt, y bo iddjTit
gj-flawni hynnyyi!gìveithred. Edr>'ch
amynt, Arglwydd, yn dmgarog o'r

nefoedd, a bcndithia hwynt. Ac fel

JT anfonaiät dy fcnditb ar .\braham
a Parah, i'w mawr ddiddanwch hwy

;

felly byddí'd wiw geiroyt anfon dy
fendith ar dy wasanaeth-ddjTiion hyn,
modd y bo iddynt, pan fod yn ufudd
i'tli ewyllys, ac yn ddîogel bob amser
dan dy nawdd, aros >"n dy serch hyd
ddiwedd eu hoes ; trwy Icsu Grist ein
Ilarglwydd. Amen.
^ Gadeynr heibio y Weddi hon ty'n ca-nlyn

pan fo'r Ferclt dros oedran pUmta.'

ODmgaroe Arglwydd, a nefol Dad,
trwy radJa^m dda\rn yr hwn yr

aralhâ hiliogaeth dyn ; Attólygwn i ti

gymmorth â'th fcndith y ddeudd>-n
hyn ; fel y bônt yn fîrwythlon i hilio
plant, a hefyd cydfod a hyw cyhyd
mewn cariad duwiol a gweddeidd-dra,
oni welont ddwj'n eu plant i fj'nu yn
Gristianus ao yn rhinweddol, i'th fol-

G
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iant a'tli ani-liydcdd di ; tniy Icsu ,

Grist ein Haiglwydd. Atnen.

DTJW', yr hwn Irwy dy alluog nerth
a ísTia', thost bob peth o ddidd>Tn

ddefnydd, jr hivn hefyd (wedi gosod
|)ethai\ eralU me\rn trcfn) a ordcin-
laist alîan o ddyn (yr hwn a grewyd
ar dy lun a'th ddelw dy hun) ga*I o
wraig ei dechr. uad ; a chan eu cys-
sylltu h\vy yngiid, a arwyddoceaist
na byddai byth gyfreithliiwn wahanu
y rhai trwy Brîodas a wnelit ti yn.

un : O Dduw, yr h\Tn a gj'sseçraist

ystâd Prlodas i gýfryw rag jrol ddirgel-
edigaethau, megis ag yr anvyddocâir
ac y coffàir ynddi y brîodas ysprydol
a'r undeb rhwng Crlst a'i Eglwys;
Edrych yn drugar jg ar y rliai hyu dy
wasanaeth-ddjTÌion, fel y caro y gwr
hwn ei wrai^, yn oi dy Alr di (megis
y carodd Crist ei brîod yr Eglwys, jt
hwn a'i rhoes ei hunan drosti, gan ei

charu a'i mawrliâu fel ei giiawd ei

huncui) a hefyd bod y wraig hon yn
garuaidd ac yn serchog, yn ffy-ddlon

ac yn ufudd i'w gwr, ac ym mhob
heddwch, sobrwydd, a tUangnefedd,
ei bod yn canlyn esampl sanctaidd a
duwiol wragedd. Arglwydd, bendithia i

hwy ill dau, a chaniatîü. iddynt eti-

feddu dy dcymas dragywyddol ; tr\vy
|

lesu Grist eiu Harglwydd. Ainen.

^ Fna i/ dì/wed yr Offciriad,

HOLL-gyfoethog Dduw, yr hwn }-n
|

y dechreuad a grcodd ein rhîeni i

cyntaf, Adda ao Efa, ac a'u cyssegrodd I

ac a'u cyssylltodd j-nghd ym Mhrîod-
as ; a dyTralIto amoch olud ei ros, a'cli

sanctoiddio ac a'ch bendithio, modd
y galloch ei foddhàu ef yngliorph ac
enaid, a byw ynchd mewn duwiol
serch, hyd ddiwedd eich oes. Amen.

^ G-wedi hyn^ onì bydd PregcOi yn dutgan
dt/ledíwÿddau Gwr a G-iiyraiff, y Gwein-
idog a dderüyn /eí y mae yu caniyn.

CHWYCHWI oU y rhai a briodcd,
ncu y sydd j-n darpar cymmcryd

glân ystad Prîodas anioob, g\vTan-
aêwch pa beth a ddj-wed yr Ysgr>th-
yr lân oblcgid dyledswydd gwyr i'w
g\vTagedd, a gwragedd i'w gwr.
Sant Paul, yn ei Epistol at yr Ephes-

iaid, yn y bummed Bennod, sydd yii

Thoddi y gorcbymjni hwn i bob gwr
prîod; Ch'rrychwi Wr, cerwch eich
gwTag.d'l, megis y carodd Crist ei

Eglwys, ac y rhoddes ei hun drosti,
fel y sancteiddiai efe hi, a'i glanhâu
â'r olcbfa ddwfr, tnry'r Gair ; fcl y
Çosodai efe hi yn Eglwys ogomîddus
iddo ei hun, heb ami na brychcuyn
na chrychni, na dini o'r cyfryìv ; cithr
ei bod yn lân ac jti ddîargyocdd. Felly
y dylai 'r g^rr gam eu gwiagedd,
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megis eu cyrph eu hunain : yr hwn a
garo ei wraig, sj'dd yn ei garu ei hun.
Canys ni ehaiäodd neb eriocd ei gnawd
ei hun, eithr ei fagu a'i feithrin y mac,
megii y mae'r Arglwydd ara yr Eg-
l\vj-s : obl. gid aclodau ydym o'i gorpTi
el^ o'i gnawd ef, ac o'i esgjTn ef. Ara
hjTiny y gad dj-n ei dad a'i fim, ac y
gln wrth ei wraig ; a hwy a fyddant
ill dau jTi im caawd. Y dirgelwch hwn
sy fawr; eitlir ;im Grist ac am yr
Eglwj's yr wyf fi yn dywedj'd. Ond
chwithau hefyd cymmain un, felly

cared pob un o honoch èi wraig, fel

ef ei hunan.
Yr un ffuuud yr unrhjTv Sant Paul,

yn ysgrifeuu at y Colossiaid, a ddj-wcd
fcl hjTi wrth bob gwr gwrcigiog: Y
Gwr, ccrwch eich gwragedd, ae na
fjddwch chwerwou wrthyut
Gwiandêwch hefyd pa beth a ddj-

wed Sant Petr, Apostol Crist, y hwn
hcfyd oedd ei liun yn wr gwreigiog,
wrth j-gwj''rgwreigiog: YGwr, cjd-
gj-faimeddwch â'ch gwragcdd JTI ol

g\vybodaeth, gan roddi parch i'r wTaig,
megis i'r llcstr gwannaf, fel rhai y ay
gyd-ciifeddion graa y bywyd ; rhag
rliwystrí eich gweddíau.
Hyd jTi hjTi y clywsoch am ddylcd-

swydd y gwr tu ag at ci wraig. Yr
awrhon jt un ffmiud, y gwragedd,
gwrandêwch a dysg\vch eich dyled-
swydd chwithau i'ch gwíT, fel y mae
jTi eglur wedi ei ddatgan yn yr Ys-
grythyr Lân.
Sant Paul (yn yr unrhyw Epistol at

JT Ephcsiaid) a'ch dj'sg fcl hjTi : Y
Gwragedd, jrmostyngwch i'ch gwýr
prîod, megis i'r Arglwj-dd. Oblegid y
gwT JTT pcn y wraig, megis ag y mae
Crist yn ben i'r Egiwys : ac efe yw
lachawdwr y corph. Ond fel y mae'r
Eglwj's yn ddnrostyngedig i Grist.

felly hefyd bydded y gwragedd i'w

gwÿr priod ym mhob pcth. A thra-
chefn y dywed efe, Y Wraig, edryched
ar iddi berchi ei givr.

Ao (yn ei Epistol at y Coloss!aidi

mae Sänt Paul yn rhoddi iwch' jt
addj-sg byr hívn : Y Gwragedd, ym-
ostyugwch i'ch gwr priod, me^is y
mae j-n wcddus jm yr Arglwydd.
Sant Petr sydd hefyd yn eich dysgu

yn dra rhagorol, gan ddywodj-d fel

hyn : Bydded y gwiagedd ostyngcdig
i'w gwr prîod ; fcl od ocs rhai heb
gredü i'r gair, y galler, trwy ymar-
wcddiad y gwragedd, eu hynnili hwy
hcb y gair, wrth edryoh ar eich ym-
arweddiad diwair chwi ynghdlg ofn.

Trwsiad y rhai bydded nid yr un oddi
allan, o blethiad gwallt, ac amgylch-
osodiad aur, neu wisgad dillad ; eithr

bydded cuddiedig ddjni y galon, mewn
anlly£Tedigaeth yspryd addfwyn a
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llonyild, yr hwn sy ger Ijron Duw yn l F-ríÍT jjnod : mefià yr ufu'ldbaodd Sa-
werthfaAyr. Canys felly gynt yr oedd rah i Abraham, pin ei alw ei yn ar-

y jrwiagedd saDctaidd hefyd, y rhai glwydd : merched yr hon ydych chwi,
oedd j-n gobeithio yn Xuw, yn yni- tra fyddoch yn gwneuthur j-n dda, ac
drwsio, gan fod j-n ddarostyngedig i'w | heb ofr.i di:a dychryn.

í Giceddtu yto í'r rhai newydd briodi gifmmeryd ÿ Cyritmun bendiffediff ar améer
eu Priodns, ne-A ar yr ai'.eg çjntnf ar ol eu prìodi.

y DREFN

I YMWELED A'R CLAF.

1 PJ.ffo neb 'jn gla/, liÿípyser Tiyrmÿ i Wiidog y plwyj; yr h\en, urrtìi fyned
i metcn i dý'r elaf, a ddyired.

TANGXEFEDD fyddo i'r t him,
ac i bawb y sydd jm trigo jTiddo.

^ Pan ddêl efe yngicydd y clnf, y dyiced,
gan ostumg i lavrr ar ei íirùau,

NA chofia,Arglw)'dd, ein hanwiredd,
nac anwiredd eiu rhîeni. Arbed

nyni, Arglwydd daionus. arbed dy bobl
a brynaist a'th werthfa^n-occaf waed,
ac na lidia wrihym yn dragywydd.
Atteb. Arbed ni, Arglwydd daionus.

^ Tna y à^-wed y Gieeinìdog,

Gweddîwn.
jVr«hTydd, trugarhâ wrthyin.

Cyist, trugurhá tcrthi/m.
Arglwydd, trugarhâ wrthym.

EIX Tad, yr hwn wyt >-n y nefoedd

;

Sancteiddier dy Enw. Deued dy
deymas. Bydded dy e^ryUys ar y
ddaear, Megis y mae yn y nefoedd.
Djrro î Ei heddyw ein bara bounydd-
iol. A maddeu i ni ein dyledion, Fel
y maddeuwn ni i'n dyledwr. Ac nac
arwain nl ibrofcdigaeth; Eithrgwared
ni rhag drwg. Amen.
Giceinido^. Arglwydd, iachâdy ío«í,-

Atteb. Vr hi.vn sydd yn ymddiried
ynot
Giíeinidoe: Anfon iMo gymmorth

o'th gysscgrti.
Atteb. Ac bjnh yu neniiol amddi-

ffjTi e/.

Gweinidog. Na ad i'r gelyn gael y
llaw nchaf arno.
Atteb. Xac i'r anwir uesân i'w

ddrygu.
Git'einidoe. Bydd iddn, O .Vrglwydd,

yn Dr cadârn,
Atteb. Rhag wyneb ei elt/n.

Gweinidog. Arglwydd, gwrando ein
gweddîau.
Atteb. A dened ein llef hyd attat

Gweinidog.

OARGLWTDD. edrych i lawr
o'r nefoedd, Bolyga, ymwêl, ac
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esin'.Tythû ar dy ivas hwn. Edrych
I arno â golygon dy drugaredd, djTO
]
iddo gysur a dîogel ymddiried jmot,

j

araddifiyn e/rhag perygl y gelyn, a
I chadwe/mewn tragywyddol dangnef-
I edd a dîogelwch, trwy lesu Grist ein
Harglwydd. Amen.

ERGLYW ni, HoU-gyfoethog a
thrugaroccaf Dduw ao Lichawdwr;

estyn dy arferedig ddaioni i hivn dy
tcasanaethur, sydd ofidus gan ddolur.
Sancteiddia, ni a attolygwn i ti, dy
dadol gospedieaeth hon iddo ef; fel y
bo i'w deirttlad o'i wendid ychwanegu
nerth i'w ffydd, a difrifwch i'w edif-
eirtcíh. Fel os bydd dy ewyUys ad-
feru iddo ei gynnefin iechyd, y bo
iddo dreulio y rhan araU o'i fywyd jm
dy ofn, ac i'th ogoniant ; neu dyro
iddo ras i gymmeryd feUy dy ymwel-
iad, fel y~bo iddo, yn ol diweddn y
bjTryd pocnus hwn, drieo gyd â thi
yn y bj'wj-d tragywyddol ; trwy lesu
Grist ein Harglwydd. Ameru

'i Tna cyt'jhored y Gweinidog y ctaf y»
y M^'-rf hon, neu'r cyfryte.

YR anwyl gared:g, gwybydd hyn,
mai'r HoU-aUúog Dduw sydd

.\rglwydd ar fywyd ao angau, ao ar
bob peth a berthjm iddynt ; megis ieu-
cngctid, nerth, iechyd, oedran, gwen-
did, a chlefyd. Am hynny pa beth
bynnag yw d>- glefyd, gwybydd jti

ddîammeu mai ymweliad Duw ydyw.
.Vc am ba achos bynnag yr anfonwyd
y clefyd hwn amat, ai er profi dy
ddîoddefgarwch er enaampl i eraill,

ac fel y caö'er dy ffydd jm nydd yr
Arglwydd yn ganmoladwy, yn ogon-
eddus, ac jm anrhydeddas, er ych-
waneg o ogoniant a didrangc dded-
wyddwch ; neu ddanfon y clefyd hwn
i gospi ac i ddiwygio jmot ti bcth byn-
11 ag sydd yn anfoddhau golwg ein 'Tad
nefol; gwybydd yn ddîammen, os

G2
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tydi a fyddi wir cdifeiriol am dy bccli-

odau, a ehymmeryd dy glefyd >ii ddî-
oddefgar, gan ymddiried >-n nhnigar-
edd Duw, er raw>Ti ei anwyl Fal) lesu
Grist, a rhoddi iddo ost^iíg'dig ddîolch
am ei dadol ymweliad, a bod i ti jnii-

ddaro.stAvng yn hoUol iV ewyllys ef,

y digwydd er dy losâd, ac y'th gym-
morth rhagot ar hyd yr unia\vn fiordd
a dywys i f>nvyd trag^Tryddol.

^Os y dyn ymiccUdîg a /î/dd yn dlymgìaý^
ÿna y dicJion y Curad orjJien y cyngor
yn yfan fion^ neu aed rhaijddo.

AM hyiiny cynimer yn groesawus
gospcdigaeth yr Arglwydd : canys

(megis y d>^vc'd Sant I' lul ^ti y ddeu-
ddegfed Bennod at yi- Hebrcaid) >' neb
y mae'r Arglwydd yn ei garu, y mae
yn ei geryddu, ac yn fiflangellu pob
mab a dderbynio. Oü goddefwch ger-

ydd, y mae Duw yn ymddw>-n tu
ag attoch megis tu ag at feibion :

canys pa íab sydd, yr hwn nid yw
ei dad yn ei geryddu? Eithr os heb
gerydd yr ydych, o'r hon y ma<» pawlj
yn gyfrannog, yna bastardiaid ydych,
ac nid meibion. Heb law hynny ni
a gawsom dadau ein cnawd i'u cer-

yddu, ac a'u parchasom hivy; onid
mwj- lawer y byddívn ddarostynged-
ig 1 Dad >T ysprydoedd, a b>"\v? Can-
y3 hwynt-hwy >ti wir dros ychydig
ddyddiau a'n ceryddent, fel y gwelent
hwy yn dda ; eithr hwn er Uesad i ni,

fel y byddcm g>'frannogion o'i sanct-
eiddrwydd cf. Y geiriau hyn, garedig
frawd, sydd >ti ysgrifenedig yn yr Ys-
grythyr lân, er cysur ac addysg i iii,

fel y dygom >ti oddefgar ac yn ddîolch-
gar gospedigacth ein Tad nefol, pa
bryd 6>iinag trwy un math o wrthwyn-
eb yr e^^-yllysio ei radlawn ddaioni cf
ymweled ä ni. Ae ni ddylai fod cysur
mwy gan Gristionot'ion, nâ chael eu
gwneuthur yn gytîelyb i Grist, trwy
ädîoddef yn amyncddgar gystuddiau,
trallodion, a chlefydau. Canysnidaeth
efe el him i fynu i lawenydd, nes yn
gyntaf iddo ddîoddef pocn ; nid aeth
efe 1 mewn i'w ogoniant, nes dîoddef
angau ar bren crog. Felly jti wir yr
union Ôordd i ni i'r gorfoledd tragy-
wyddol, ydyw, cyd-ddîoddef yma gyd

t ä Christ: a'n drws i f^-ned i mewn i

fywyd tr3gy^v>-ddoI ydyw, marw yn
llawen gyd â Christ; fel y cyfodoin
drachefn o nngau, ac y trigomjgyd âg
ef ym myw>d tragywyddol. Yn awr
gan hynny, os cymmerl dy glefyd (ac

^ntau yn gymmaint er dy lcs) ^ii odd-
efgar, yr ydw>-f fì yn dy annog, j'u

Enw Duw, i gofì'âu y brofles a wnaeth-
ost i Dduw yn dy Fedydd. Ac o her-
wydd, ar ol y fuchedd hon, bod yn
rhaid rhoddi c>'frif i'r Barnwr cylìawn,
gan ba un y bemir pob dj-n heb dder-
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byn wj-neb ; yr ^v>-f yn erclii i tl

^•mholi â thi dy hun, a'th çytlwr tu
ag at Dduw a d>Ti ; fel y bo i ti, trwy
d>' gyhuddo a'lh famu dy hunan am
dy feiau dy him, allu cael trugaredd
ar law ein Tad nefol er mw>"n Crist,

ac fel na'th g>'hudder ac na'tli ddam-
nicr jTi y fam ofnadwj' honno. Am
lij'nny jt adioddaf i ti Fannau ein
Ffydd, fel y gellych wjbod a Avyt ti

yn crcdu fel j- dylai Gristion, ai nad
wyt.

^ Tna yr edrycM y Gweinidog Fanìiau*/
Ffydd, gan ddywedydfel ?tyn,

AWYT ti yn credu yn Nuw Dad
HoU-gyfoelhog, Creawdwr nef a

daear'í'

Ac yn lesu Grist, ei imig-ancdigFab
cî, cin Harglwydd ni 'f Â'i genhedlu
o'r Ysprj-d Glân ; ei eni o Fair For-
wjii ; iddo ddîoddef dan Pontius Pil-
atus, ei groeshoelio, ei farw, a'i gladdu

;

ddisg>-n o hono i uffem ; a'i g>-fodi
hefyd y trydydd dydd; ac esgyn o
hono i'r nefoedd; a'i fod jm eistedd ar
ddeheulaw Dduw Dad HoH-alluog ; ao
y daw efe oddi yno yn niwedd J' byd,
i farnu bj-w a nieinv':'

Ac a \vyt ti yn cicdu yn yr Y'spryd
Glûn ; yr Eglwys I-än Gatholig ; Cym-
mun y Saint ; Maddeuant peehodau ;

Adgyfodiad y cnawd ; a B)-wj-d tra-

gywyddol gwedi angau?

t rda/aettyb,

Hyn oU yr wyf yn ei gredu j-n

ddilys.

^ Yna^r ymo/yn y Gweìnidog ág ef, a ydyiti

e/e yn wir edi/eìriol am ei becíiodau, ac
meum cariad perffaith á'r lioll/ÿd, ai
pddio ; gan ei annog i faddeu o eif/ion

ei galon i bob dyn a wnaeth yn ei erbyn :

ac os efe a wnaeth yn erhyn eraüì, or
o/yn ìiono /addeuant gaììddynt , a Ile

y gwnaeth e/e niweid ticu gam â néb,
ar wneuthur o hono iawn ìiyd yr eitha/

y gaüo. Ac, oddi eithr iddo y>n mla^t
Uaw wneuthwr trefn ar ei ddâ bydol,

rhybitddier e/yna i wneuthur ei EwyUys,
a he/yd dangos o hono am ei Ddyled,
pa /aint fjdd amo, a pha /aiìit tydd o
ùdyled iddo ; er mwyn rhyddliàu éi gyd-
wyìx>d yn weU, ac er ìt&ddwch Pw 'Se-

rutorion. Eithr y mae yn angettrheidiol
rhybuddiodynîonyn/ynych am wneuth-
ur tre/n ar eu M bydol, a'u tlroedd,

tra/yddtynt mewn iecítyd.

í T geiriau hyn, y rhai
uchod, a ellír eu cymmwyll, cyn dechreu
o'r GÓceinidog ei Weddi, megis ag y
gwéUf e/e achos.

^ A'a esgetilused y G^ceínidog annog clei/Um
cyfoethogion (a hynnyyti gwbl ddî/-rífol)

ar iddynt ddangos haélioni i'r tlodiôn.

^ Tma y cynhyrfr y dyn chay/us i wneuth-
ur Cj^e* hyspysol o'i bechodau, os efe a
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gìÿW « sryilicybod meati cÿthrtcjl fjan
un achos pvty^axcr. Ar ol y Gyfes
honno, y p^Uwng yr OJfeiTnad ef (Oí cfe

yn ottyngedìg ac yn jfj/ddion a 'i dy-
muTia) yn y wedd hon,

EIN lîarglwydd lesu Grist, yr hwn
a adawodd feddiant i'w líglwys,

i oU^viig pob pechadur a fyddo gwir
edifeiriol, ac yn cr(xlu jiiddo ef, o'i

fawr drugaredd a faddeuo i ti dy gara-

weddau: a thrwy ei awduidod ef a
ganiattawyd i mi, y'th ollyîi^af o'th

holl bcchodau, Yn Enw'r Tad, a'r

3Iab, a'r Yspryd Glân. Aijien.

% Acyna y dTfwed yr Ofciriad y
Colect ty'n canJjn.

Gwcddîvni.

ODnii'aroccaf Dduw, yr hwn, yii

ol Üîosowgrwydd dy drugaredd,
wyt fclly yn dileu pechodau y rhai

sydd wir edifeiriol, fel nad wj-t yn eu
cofio mìvy ; Agor lygad dy drugarodd
ar áyicasanaethtcr >Tna, yr hw/ì o wir
ddifrif sydd yn dymuno goUyngdod a
maddcuant. Adnewydda ;/nddo, gared-
iccaf Dad, beth bpmag a lcsgliawT<l
inry tídichell a malais y cytliiaul,

ncu tr^vy ci t^nai'jdol ev,-yllys ei hun.
a'i wendid; cadw a chynnal yr aolod

clwyfus hwn o fewn ucdeb yr E"hvys

;

ystyria wrth ei ivir edifeirweh,dcrbyn
ei ddag-i-au, ysgaínliâ ei ddolur, modd
y gwelych di í'od yn oreu ar ei les.

Xc, yn gymmaint a'i fod efe >-n rhoddi
ei hoU ymddiriod ya unig yn dy dru-
garcdd di, na chyfrif iddo ei bechodau
o'r blaen ; eithr' ncrtha ef íl'th wn-
fydedig Yspryd ; r. phan welych di yn
dda ci s^/mmeryd </ oddi yma, cym-
raer ef i'th noddod, trwy rj-glyddon
dy garodiccaf Fab lesu Grist êin Har-
glwydd. Amen.
^ Tna y dywod y G-weinidog y Psalìn hon.

In te, Dontine, speravi. Psal. Ixxì.

"\rXOT ti, O Arglwydd, y gobeith-

X iais : na'm cywilyddier Ijyth.

Achub fi, a gwared 11 yn dy gyf-
iawnder : gostwng dy glust attaf, ac
achub fì.

Bydd i mi yn drigfa gadam i ddyfod
iddi bob amser : gorchymynaist fy
achub; canys tl y fy nghraig a'm
hamddiffynfa.
Gwared fì, O fy Xuw, o law'r an-

nuwiol : o law'r aiighyfiawn a'r traws.

Canys ti y\v fy nc'ibaith, O Ar-
çlwydd Dduw : fy ymddiricd o'm
hieuengctid,
Wrthyt ti y'm cynhf>liwyd o'r bru

;

ti a'm tynnaist o groth fy mam : íy
mawl fydd yn waatad am danat ti.

Oeddwn i lawer megis yu rhyfedd-
od : eithr tydi yw fy nshadam noddta.
Llanwcr fy ngenau á'th foliant : ac

â'th ogoniant beunjdd.
l'Jó

Na fwrw ti ymaiîli pi amsor hcnaint

:

na wrthod fi pan ballo fy ncrth.
Canys fy ngel\-nion sydd yn dy-

wedyd i'm hcrbyn : a'r rliai a ddis-
g\vyliant am fy enaid, a gj'd-ynigjnig-

horant,
Gan ddywodyd, Duw a'i m^Tthododd

ef : erlidiwch, a deliwch eí ; canys nid
oes gwaredydd.

Dduw, na fydd bell oddi wrthyf

:

fy Nuw, brysia i'm cymraorth.
Cywilyddicr a difether y rhai a wrtli-

wj-nebant fy enaid : â gjvarth ac ü
gwarad'.rydd y gorchuddier y rliai a
geisiant ddrwg i mi.

:Hinn.iu a obeithiaf yn wastad : ac

a'th foliannaf di fwyfwy.
Fy ngenau a fynega dy gyfîawnder

a'th ia«hawd%vriacth beunydd : canys
ni wn rifedi amynt.
Ynghadeniid yr Arglwjdd Dduw y

ccrddaf : dy gytiawnder di jm imig a

gofiaf fi.

O'm hieuengctid j-'m dj'sgaist, O
Dduw : hyd n hjm y myucgais dy
rj-fcddodau.
Na %vrthod fi chwaith, O Dduw, raewn

hcnaint a phenlhvj-dni : hyd oni fyn-
egwyf dy nerth i'r geuhedlaeth hon,
a'th gademid i bob un a ddolo.

Dy pyäa«-iider liefyd, O Dduw^sydd
uchel," yr h\ra a wnaethost bcthau
mawrion : Pwy, O Dduw. sy debyg i ti

!

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac i'r

Yspryd Glân.
-Alogis yr oedd yn y dechreu, y raae

yi- awr hon, ac y bydd jru wastad : yn
oes oosoedd. Amen.

', 0an ddywedyd hyit yn ychwaneg.

IACH.AWD^^It y byd, yr hwn trwy
dy Grcg a'th werthfawr Waed a'n

prynaist ; achub a chyTiimorth ni,

nyni jni ostjTigedig a attolygwn i ti,

O Arglwydd.

I

1 Tna y dyu>ed y Gweinidog,

YR Holl-alluog Arglwydd, jr hwn
yw yTr cadamaf i bawb a rodd-

ant eu hyrnddiried ynddo, i ba un y
mae pob peth yn y nef, ar y ddaear, a
than y ddaoar, yn gostwiig ac yn uf-

uddhâu, a^fyddo yr awrhon a phob
amser yn amddiffjn i ti, ac a wnelo i

ti wybod a deaU, nad oes un enw dan
y nef wcdi ei roddi i ddynion, ym
raha un a tbrwy ba un y mao i ti

ddCTbyn iichawdwriaeth corph ac en-

aid, ond yn mîig Enw ein Harghí'ydd
lesu GrisL Amen.

'^ Ac ar ol hynny y dywed,

IRasusaf drugaredd a noddcd Duw
y'th orohymynwn. Yr Arglwydd

a'th fendithio ao a'tli gadwo. Llew-
yTohcd yr Arglwydd ei wyneb amat,
a thruparhâed wrthyt. DjTchafcd yr
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Arglwyild ei wyneb arnat, a rhodded

|

it' dangnefedd yr anr Lon ac yn oes
oesoedd. Atnen.

Giceddi dros hleiityn daf.

HOLL-alIuog Dduw a thrugaroccaf
Dad, i'r hwn jm unig y perthyn

dibenion bywyd ac angau ; Edrych i

lawr o'r nef, yn ostyngedig ni a at-

tolygwn i ti, â golyçon trugaredd ar

y plentyn hwn, y sj"ad yr awrhon yn
gorwedd ar ei ^laf wdy ; ymwêl, O
Arglwydd, âg e/ â'th iachawdwriaeth

;

gwared efyn dy nodcdig amsor da o'i

boen corpliorol, ao achub ei enaid er
rawyn dy drugareddau: fe!, os bydd
dy ewyllys i cstyn ci cUii/ddiari yma
ar y ddaear, y byddo iddo fyw i ti, a
hyfforddio dy ogoniant, gan dy was-
anaethu yii ffyddlon, a gwncutiiur
daioni yn ei genhcdìactìi ; 03 anigen.
derbyn e/i'r preswylfeydd ncfol hyn-
ny, lle mae eneidiau'r sawl a huriant
yn yr Arglwydd lesu yn mivynliâu
anorphen orphivysfa a dedwj"ddwch.
Caniattâ hyn, Arglwjdd, er dy dru-
gareddau yn yr unrljyw dy Fab di,

.ein Harglwydd ni Icsu Grist; yr hwn
"sydd yn byw ac yn teymasu gyd â thi

a'r Yspryd Glân, byth yn un Duw,
heb diângc na gorphen. Amen.

OD.\D y trugarcddau, a Duw pob
diddanwch, ein hunig borth yn

amser anghenoctid; Atfcit ti y rhedwn
am gymmorth dros dy uasanaethydd
hwn, yn gorwedd yina dan dy law di
mewn dirfawr wendid corpli. Edrych
amo yn rasusol, O Arglwj-dd ; a pho
mwyaf y gwanhycho y dyn oddi allan,

nertha e/ fwyfwy, ni a attolygwn i ti,

ä'th ras ac â'th Lan Yspiyd jti y dyn
oddi mewn. Dyro iddo ddiftuant cdif-

eirwch am holl gyfeiliomi ei fucliedd
o'r blacn, a ffydd ddîysgog yn dy Fab
lesu: fel y dileer ei bec/iodau tmy
dy drugaredd di, ac y sclier ci bai-dwn
yn y nef, cyn iddo fjTicd oddi jTiia, ac
na weler e/mwyach. Da y g^rj-ddom,
Arglwydd, nad ocs un gair rh aii-

hawdd i ti ; ao y gelli, os myiini, ci

^odi e/ drachefii, a chaniattüu iddo
nwy hoedl jrn ein plith. Er lij-nny,

yn gjTnmaint a bod (hyd y gwcl djnil

amscr ei ymddattodiad ef y\\ ncsâu,
felly parottoa a chjTiihwysä cf, ni a
attolj-gwn i ti, erbjrn a\n- angau ; fel,

ar ol eî ymadawiud oddi yma mewn
tançnefedd, ac yn dy frafr di, y dcr-
bynier ei enaid ef i'th doymas dra-
gywyddol, trwy haeddedigaeüuu a
chyfryngiad lesu Grist dy unig Fab
di, ein líarglwydd ni a'n Hiachawdwr.
Amen.
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(Sìcaädi ÿÿmmynol dros ddyn cta/ ar
dran'jce€ligaefh.

OHoU-alIuog Dduw, gyd â'r hwn
y mae yn by^v ysprydocdd y

C5"íiawn y rhai a berffcitniwj-d, wcdi
cael eu gwared o'u caroharau daearol

;

Yr m yn osíyngedig jTi gorchyin-
yn enaid dy wasanaethyád hzvn, ein
hrawd anwj'l, i'th ddwylaw di, megis i

ddwylaw Cíeawdwr ffyddlon, ac laoh-
awdwr trugaroccaf; gan attolwg i ti

yn ostjTigeiddiaf ar iddo fod jm wcrth-
fawi- yn dy olwg. Golch ef, ni a cr-
fyniAvn amat, yngiTaed yr Oen dif-

rycbeulyd hwnnw, a laddwyd ermwyn
diliîu pcchodau'r byd ; fel, gan gael
glanhâu a dilëu pa Iygredd bj-nnag a
all fod wcdi ei gasglu j"nghanoI y byd
truenus ac anwir hwu, trwy chwantau'r
cnawd, ac ystrjrwiau Satan, y caffo ei

gyjiws/ìio yn bur ac yn ddifeius jTi dy
olwg di. A dysg i ninnau, y rhai Jm
jTi bjrw ar ei 0! ef, ganfod j"n hwn ao
eraili gyffelyb ddíychau marwoldeb
ddydd bwygilydd, mor frau ac an-
wadal yw ein cyfiwr ein hunain, ac
fellj' gyfrif ein dyddiau, fel y dygom
ein calonnau j"n ddifrifol i'r cÿÍTyw
ddoethincb sanctaidd a nefol, tra bj dd-
ora byw yma, ag a'n dygo o'r diwedd
i fjTTyd tragywyddol, tri^-y haeddedig-
nethau lesu Grist dy unig Fab di, ein
Harglwydd ni. Amen.
Gueddi dros y rhai afo meion blinder ys-

pryd, neu arüieddwch cydwybod.

\r BENDIGEDIG Arglwydd, Tad
JL y trugareddau, a Dnw pob didd-
anwch, ni a attolygwn i ti, cdrych â
gnlwg tosturi a thrugaredd ar dy was-
anaethtcr cystuddiedig hwn. Yr wjrt

ti jni ysgrifenu pethaù chwemon jm
ci erbyn ef, ao yn gwneuthur iddo
frddiannu eìgamweddau pj"iit; y mae
dy ddigofaint j-n pwyso yn drwm amo,
a'i enaid sy lawn fl indcr ; eithr, O
Dduw trugarcg, jrr \ivm a 's^Ifenaist
dy Air sauctaidd or addysg i ni ; fel,

trwy amynedd a diddanwch dy Län
ysgrythyrau, y gallem gael gotiaith ;

dyro iddo iawn ddealltwriaeth o'i

gjiflwr ei hun, ac o'th fygythion a'th

uddewidion di ; fel na fwiio ymaith
ci hyder amat ti, ac na ddodo ei ym-
rìdiried ar ddim arall ond tydi. Nertha
r/ jrn erbyn ei hoU brofcdjgaethau, a
iachâ efo'i holl anhwyldeb. Na ddrj"Il-

ia'r gorsen ysig, ac na ddiÊfodd y llin

jn mygu. Na chau diriondeb dy dru-
garedd mewn soriant; eithr par iddo
glj-iTcd llawenydd a gorfoledd, fel

y Ilawenycho'r esgym a ddrj"lliaist.

Gwaicd ef rhag ofn y gelj-n, a dpcha
Icwyrch dy wjmcbpryd arno, a dyro
iddo dangnefedd, trwy ryglyddon a
chyûyngdod leau Grist ein Har-
glwydd. Amen.
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^ Tlf gymmaìnt a bob pob dyn martcol yn ddarottyngedig i latcer o berygîon dis-

1/fyd, JieÌTitìaUf a chlefydau, ac byth yn anhygpys pa bryd yr ymadawajit â'r

byteyd 7ìvn: o henrydd hynny, er rmeyn gaUu o lionynt fod bob amter meum
parodrwydd i fane, pa bryd bynnag y rhyngo bodd t'r SúU-aUuog Ddutc aht am
danynt; bydded i'r Curadiaid yn ddyfalt o amser i amser {ac yn enìccdig yn
amter pla, ììeit ryw haiìit lynol araU) gynghori eu PhryfoUon i gymmeryd yn
fynych fendigedig Gymmun Corph a G^aed ein Eiachaicdwr Cristt pan tgein-

yddir ef yn gyhoedd yn yr Egìwjs: fel, gan wneud feUy, y bo ttai achos iddynt,

yn eu hymwelíad disytnmwth, i fod yn anJieddychol yn eu meddwl o ddiffyg hynny,
Ond os y claf fydd a/naUuog i ddyfod i'r Eglwys, ac etto yn dymuno cymmeryd y
Cymmun yn ei dý ; yna y bydd rhaUl iddo fynegi hynny meion pryd i'r Curad,
gan hyspysu hefyd pa sawl un y sydd yn darparu cymmuno gyd àg ef \y rhai a
fyddant drt, neu ddau o'r Ueiaf) ac wedi cael Ue cyfaddas yn nh y claf, gyd &
phob peCh angenrheidiol ftìly yn barod, fet y gaUo y Curad weinyddu yn barchedig,

gwtydded ef yno y Cymman bendigedig, gan ddechreu ar y Colect, Epistol, a'r

Efengyl, yma yti canlyn.

YColect. '. Vr Epistûl. Heb. xii. 0.

HOLL-gyfoethog a byth-fywiol -j-^y mab, na ddirmyga gerydd jt

Vo TO c^ddS ^b a-r^ dllíb^' î"> argyoedder ganddo. Canys y neb
^Lr^ wS? „f^^^ • » ^^í^ y i'ae yr Arglwydd yn ei garu, y mae
l^í'Jiri^* ''"°'?rr^,V ^^' J-n ei ger^-däu; ac n fflangSlS pobhau wrth dy um hwn yma ymwel- í^ j^ dderbraio

s í~

edig gan dy law, ac i ti ganiattâu
m^o a aaeroynio.

gymmeryd o hoiw ei ^Ÿ'y^ yii ddj- yr Efengyl. St. loan t. 24.
odderus, a chafiael ei lechyd corpnor-
ol drachefn (os dy radlawn ewyllj-s A^^" ^^^< J-d wir, meddaf i chwi, Y
di yw hynny) a pha bryd bynnàig yr X neb sydd yn gwrando fy ngair
ymadawo ei enaid â'i gorph, bod o i, ac yn credu i'r h^vn a'm hanfonodd
hono yn ddifrycheulyd \4Tth ei gyf- i, a gaiff fywyd tiagywyddol, ac ni
Iwyno i ti ; trwy lesu Grist ein Har- ddaw i farn ; eithr eîe a a'. th trwodd
glwydd. Ámen. o farwolaeth i fywyd.

^ Gtcedi hyn yr Offeìriad a á ym mìaen, yn ol y ffurf osodedig uchod, i'r Cymmun
bendigedig ; gan ddechreu ar y geiriau hyn [Chwychwi y Bawl sydd yn wir, i:.]

ì Pan gyfranner y Sacrament bendigedig, cymmered yr Offeiriad yiUau ei hun y
Cymmitn yn gyntaf; ac ar ol hynny, giceinudded i'r rhai a ddarpanryd i gym-
muno gyd á'r cLaf, ac yn ddiweddaf oU i'r dyn daf.

^ Eithr o bydd neò, naill ai o ddìrdra dolur, neu o herícydd etsiau rhybudd mewn
amser dyîadtcy i'r Citrad, neu o eìsiati c>ffeUlyddifm i gymmeryd gyd ûg ef, neu
oblegid rhyw rurystr cyfiawn aratt, heb gymiieryd Sacrament Corph a Gv>aed Crist.

yna dangosed y Curad, os yio efe yn idr edifeiriol am ei bechodatt, ac yn credu
yn ddiysgog ddaìfod i lesu Orist tìdîoddef angau ar y Oroes drosto, a thywaUt
ei Waed er ei Brynedigaeth ef, gan goffa yn ddifrîf y rnaurr ddaioni sydd iddo

ef hynny, a ehan ddìolch iddo o'i galon am dano, ei fod ef yn bwytta ac yti

yfed Corph a Gwaed ein MiacJiawdicr Crist yn fudd'tol i iechyd ei Enaid, er nad
yw efe yn derbyn y Sacrament d'i enau.

5 Pan ymweler á'r claf, ac yntau yn cymmeryd y Cymmun bendigedig yr un
amser; bydded yna i'r Offeiriad, er mwyn prysuro yn gynt, dorri ymaith ffurf
yr Tmîeeliad, Ue mae'r Psalm [Ynot ti, O Arglwydd, y gobeithiais, c.] ac aed

yn tiniawn i'r Cymmun.

^ Tn amter Pìa, CUfyd y Chws, neu gyfryw amserau heintìau neu gl^ydau Uýn,
pryd na aUer cael yr un o'r Plwyf neu'r Cymmydogion i gymmuno gyd àr tíeifian

yn eu tai, rhag ofn cael yr haint, ar hyspysol ddeisyfiad y daf, fe aU y Gtcànidog

yn untg gymmuno gyd ág ef.
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CLADDEDIGAETH Y MARW.

1 lìODER yma, I-'a ddylid arfer y Gìcatanaeth a garüyn dros neb a fo marv> Ä«6

Fedydd, neu dan ysgymmundod, neu a'u UaddasaTìt eu hunain*

^ Tr Ofeiriad a*r Yìgoìheigiony urrth gyfarfod à'r Corph icrth borth y Pynwent, ac

yn myned o'i Jîaen i'r Eglwys, neu tu a'r Bedd, a ddytcedani, neu a gaTiant,

MYFI yw'r adgyfodiad a'r by\vyd,
medd yr Arglwydd : yr hwn

sydd yn credu ynof fi, er iddo farw,

a fydd byw. A phwy byniiag sydd
yn fyw, ac j-n credu ynof fl, ni bydd
marw yn dragjnvyddL St. loan xi.

25,26.

MYTI a wn fod fy Slhrynwr yn
fyw, ac y s.aif yn y diwcdd ar

y ddaear. Ac er ar ol fy nghnjen i

bryfed ddlfetha'r corph h^ni, etto caf
weled Duw yn fy nghnawd : yr hwn
a gaf fi im' fy hun ei weled, a'm
liygaid a'i g^Tclant, ac nid arall. Job
xix. 25, 26, '.'7.

NI ddygasora ni ddim i'r byd, ac
eglur yív ni alhvn dd\vyn dim

allan chwaith. Vr Argl«Tdd a rodd-
odd, a'r Arglwydd a gmmerodd ym-
aith ; bendigedig frddo Enw yr Ar-
glwydd. 1 'Fim. vi. 7. Job i. 21.

1 Owed'i eu dyfod i'r Eylwys, y ddar-
Uenir un o'r Psalmau hyn yn canlyn,
neu'r ddwy.

Dírí, custodiam. Psal. :cxxix.

DYWEDAIS, Cadwaf fy lîyrdd,
rhag jjechu â'ra tafod : cadwaf

ffirwyn yn fy ngenau, tra fyddo'r an-
nnwiol yn fy ngolwg.
Tewais yn ddistaw, îe, tcwais â dai-

oni : a'ra dolur a gyffródi
Gwresogodd fy nghalon o'm mewn :

tra'r oeddwn yn myfjTio, enn)*nodd
tân, a mi a leferais â'm t-ifod.

Arghvydd, par i mi wylypd fy ni-
wedd, a pheth >'w mesur fy nydd-
iau : fel y gwypwjf o ba ocdran y
byddaf fi.

Wele, gwnaethost fy nyddiau fcl

dymfedd ; a'm heiníoes .«íy megi^
diddym yn dy olwg di : dîau mai
owbl wagcdd j-w pob djTi, pan fo ar

y goreu.
Dyn yn ddîau sydd yn rhodio mr\vn

cysgod, ac yn yradraft'erthu yn ofor :

efe a dyrra olud, ac ni's gyr pwy
a'i oasgl.

Ac jm awr bcth a ddisgwyliof; O Xt-
glwydd : fy Dgobaith sydd jTiol ti.

Gwared fi o'ra holl garaweddau : ac
na osod fi yn waradwjdd i'r ynfyd.
Aethum yn fud, ac nid agorais fy

ngenau : canys ti a wnaethost hyn.
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Tyn dy bla oddi wrthyf : gan ddjTn-
od dy law y darfftm i.

Pan gospit ddyn â cheryddon am
anwiredd, dattodit fel gwyfyn ei ar-
dderchowgrwydd ef : givagedd jm ddî-
au yw pob djTi.

Gwrando fy ngweddi, Arglwj'dd, a
chlyw fj' Ilef ; na thaw wrth fy wy-
lofain : canys jTiideithj-dd ydwyf gj'd
â thi, ac alltud, fel fj- holl ^dau.
Paid â mi, fel j' cryfhawyf : cyn fy

mjTied, ac na byddwyf mwy.
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Jlab : ac i'r

Yspryd Glân

;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae
jT awr hon, ac y bjdd jti wastad : jti

ces oesoedd. Amen.

Domine, refugium. Psal. ic.

TI, Arglwydd, fuost yn breswylfa i

ni : ym mhob cenhedlacth
;

Cjrii gwneuthur y mjTiyddocdd, a
llunio o honot y ddaear a'r bjd : ti

hefyd wj't Dduw o dragj'wyddoldeb
hj'd dragj'wj'ddoldeb.
Troi ddj-n i ddinystr : a djTí'cdi,

Dychwelwch, feibion djmion.
Canjs mil o flj'nyddocdd j'dynt yn

dy olwg di fel doe : wedi'r el heibio,
ac fel gwyliadwriaeth nos.
Dygi hwynt ymaith megis â Ilifeir-

iant ; y raaent fel h ftn : y bore y macnt
fel llysieuyn a newidir.
Y bore y blodeua, ao y tyf : pryd-

nawn y torrir ef yniaith, ac y g\vywa.
Canys yn dy ddig y difeúiwyd ni :

ac yn dy lidiowgrwydd y'n brawych-
\vyd.
Gosodaist ein hanwiredd ger dy

fron : ein dirgel bechodau yngoleuni
dy wyneb.
Canys ein holl ddyddiau ni a ddar-

fuant gan dy ddigofaint di : treulias-

om ein bljTiyddoedd fel chwedL
Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae

dengmlj'neddathruíçain ; acosogryf-
der y cyrhaeddir iicdwar ugain ralyn-
edd : etto eu nerth sy boen a blinder

;

canys ebrwydd y derfydd, a ni a ehed-
wn j'maith.
Py a edwyn nerth dy soriant :

canys fel y mae dy ofn, y mae dy
ddigter.
Dj'sg i ni feUy gj'frif ein dyddiau :

fel y dygom ein calon i ddoethineb.
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Dycliwel, Arglwydd, pa hd : ac

ediárliâ rau dy weision.
DiwaUa iii yn fore â'th drugarcdd :

fel y gorfolcddom ao y Uawenychom
dios eiD hoU ddyddiau.
Llawcnhâ ni yn ol y dyddiau y

cystuddiaist ni : a'r blynyddoedd y
gwelsom ddrygfyd.
Gweler dy waith tu ag at dy weis-

íon : a'th ogoniant tu ag at eu plant
hwy.
A bydded prydferthwch yr Ar-

glwydd ein Duw amom ni : a thre&a
weithrcd ein dwylaw ynom ni ; îe,

trcfiui waith ein d\vylaw.
Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac i'r

Yspryd Glân

;

Megis yr ocdd yn y dechreu, y ma;
yr awr hon, ac y bydd yn wastad : yn
oes oeaoedd. Amcn.
^ Ar ol ?ii/n7iy y caìüi/n y LlUhy ic&di ei

diŸmmeryd o'r hymthegfed Bennod o
JSplítol cyntaf Saní Paul az y Carlnth-
iaid.

1 Cor. XV. 20.

YN awT Crlst a gyfodwyd oddi wrUi
y mcirw, ao a wnaed yn flaen-

firwyth y rhai a hunasant Canys, gan
fod marwolacth trwy ddyn, trwy ddyn
hefyd y mae adgyfodiad y meirw.
Oblegid megis jti Adda y mae pawb
yn meirw, feUy hefyd yng Nghrist y
bywhêir pawb. Eithr pob un yn ei

drefn ei hun : y blaen - ffrwyth yw
Crist; wcdi hynny y rhai ydyut ciddo
Crist, jTi ei ddyfodiad ef. Tna y bydd
y diwedd, wcdi y rhoddo efc y deym-
as i Dduw a'r T.-id ; wcdi iddo ddilëu
pob pendefigacth, a phob awdurdod
a nerth. Canys rhald iddo deymasu
hyd oni osodo ei holl elj-nion dan ei

draed. Y gelyn diweddaf a ddinys-
trir yw'r angau : canj-s efe a ddarost-
yngodd bob peth dan oi draed ef.

Eithr pan yw yn djrwedyd fod pob
peth wedi eu daiostwng, amlwg yw
mai oddi cithr jrr h"wn a ddirostyng-
odd bob pcth iddo. A phan ddarost-
ynger pob peth iddo, yna'r Mab ei

íiun hefyd a ddarostyngir i'r hwa a
ddaro&tyngodd bob peth iddo cf ; fel

y byddo Duw oU yn oU, Os amgen,
beth a wna y rliai a fedyddìr dros y
mcirw, 03 y meìrw ni chj^odir ddim?
Paham ynto y bedyddir h\ry dros j'

meirw? a phaham yr jdyru ninnau
mewn perygl bob am? Yr yd\\-yf
beunydd jti manv, mjTi eich gorfol-
edd yr hon sy gennyf yng Nglirist
lesu ein Harglwdd. Os yn ol duU
dyn yr ymlcddais âg anifeiliaid yn
Ephesus, pa lesâd sydd i mi, onl chyf-
odir y meirw ? Bwyttâwn, ac jrfwn

;

canys y foru marw yr ydym. Na
thwyller chwi : y mae ymddiddanion
drwg yn Uygiu moesau da. Deflrôwch
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yii gyfiaAvn, ac na phechwch ; canys
nid oes gan nii \vybodaeth am Dduw.
Er ey\vilydd i chwi jrr wyf yn dy-
wcdjd hyn. Eithr fe a ddj-wcd rhyw
UD, Ì*a fodd y cyfodir y mciriv ? ao â
pija rjrw gorph y deuant? O ynfyd,
y pcth yr wj't ti yn ei hau, ni fyw-
hèir, oni bjdd efe marw. A'r peth jrr

wyt yn ci h:iu. nid y corph a fydd
yr ydwj-t jti ei hau, ond gronyn noeth,
ysgatfj-dd wcnith, neu o ryw rawn
arall. Eithr Duw sydd yn rhoddi
iddo gorph fcl y mynnodd efe, ac i bob
hcdyn ei gorph ei hun. Nid j-w pob
cnawd unrhj-^v gnawd ; eitbr arall yw
cnawd dyiiion, ac arall ywcnawd anif-
eUiaid, a chnawd arall sydd i bysgod,
ac araíl i adar. Y mae hcfyd gjTph
nefol, a chji-ph daearol; ond ri-all yw
gogoniant j' rhai nefol, ac arall y rhai
daearol. Ai-vlì\ yv! gogoniant yr haul,
ao ar;iU j^v goguniant y Uocr, ac araU
yw gogoniant y ser;"canys y mae
rhagor rhwng seren a seren mcwn
gogoniant FcUy hefyd y mae adgy-
fodiad y meirw : efe a heuir meAvn
Uygredigaeth ; ac a gyfodir mewn an-
Uygredigaeth : efe a ueuir mcwn am-
raharoh ; ac a gyfodir mewn pcgon-
iant : efe a lieuir mewn gwendid ; ao
a gyfodir nicívn neríh : efe a heuir
yn gorph anianol ; ac a gyfodir yn
gorph ysprydol. Y mac corph anian-
ol, ac y mae corph ysprydol. Felly
hefyd y niae jm ysgrifenedig, Y dyn
cyntaf Adda a wnaed yn enald byw,
a'r Adda diweddaf yn yspryd ym bjTv-
hâu. Eithr nid cyntaf JT ysprydol,
ond yr anianol ; ac wedi hj-nny yr
ysprydol. Y dyn cjTitaf o'r ddaear
yn ddacarul, yr ail dyn jt Arglwydd
o'r nef. Fcl y mae y daearol, felly y
mae y rhai daearol : ac fel y mae y
nefol, feUy y mae y rhai nefol hefyd.
Ao megis y dygaaomddelw y daear-
ol, ni a ddygwn hefyd ddelw y nefoh
Eithr hjm meddaf, O frodyr, na ddi-
chon cig a gwacd etifeddu teymaa
Dduw; ac nad yw Uygredigaeth yn
etifeddu anllygrcdigaeth. Wele, yr
vryí yu dy^vedyd i ohwi ddirgelwch

:

Ni hunvra ni oU ; eíthr ni a newidir
oU mewn moment, ar darawiad Uyg-
ad, wrth yr udgorn diweddaf. Can-
ys jT udgorn a gân, a'r meirw a gyf-
odir j-n anllygrcdig, a ninnau a
ncwidir. hcnvj-dd rhaid i'r llygr-
adwy hivn wisgo anllygrcdigaeth, ac
i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb.
A phan ddarffo i'r Uygradwy hwn
wisgo anlljgredigaeth, ao i'r marwol
hwn wisgo anfarwoldeb, yna y bydd
JT j-madrodd a ysgrifemvyd : Angau
a lyngcwyd mewn buddugoliacth. O
angau, pa le mae dy golyn ? O uffem,
pa le mae dy fuddugoliaeth ? Colyn

G3
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angau vw pcchod, a riym pcchfid yw'r

|

gyfrait'h. Ond i Ddiiw y byddo'r dî-

olch, yr h\m sydd yn rhoddi i ni

fuddugoliacth trwy oin Harglwydd
lesu Grist. Am hj-nny, fy mrodjT
anwyl, byddwch sicr, a dîymniod, :i

helaethion yngwaith jt Arglwydd yi\

wastadol, a chi'n gwy 'uod nad yw oicU

llafur chwi >-n ofer jti yr Arglwydd.

', Pan ddelont otyBedd, trafyddo'r Carph

im ei barottCi i'w ddodi yii y ddaear, y
'dÿiced yr Offeiriad, neu'r Offeiriad a'r

l'SffoUieigioii a ffanant,

DYN a aned o wraig, sydd ä byr am-
ser iddo i fyw, ac sydd yn Uawn

trucni. Y mae cfe jti blaguro fel Uys-
ieuyn, ac a dorrir i lawr ; ac a ddiílan-

na fcl cysgod, ac ni saif.

Ynghanol cin bywyd yr yd>Tn me'.vn

angau : gan bwy y mac i ni geisio ym-
wared, ond gennyt ti, O Arglwydd, yr
hwn am eln pechodaii wyt yn gyíìawn
yn ddigUon 7
Er hynny, Arglwydd Dduw sanct-

eiddiaf, Arglwydd gallunccaf, sanct-

aidd a thrugaroccaf Iacliawd\vr, na
ollwng ni i ddygn chwcrwaf bocnau
angau tragy^çyddol.
Ti, Arglwydd, a adwacnost ddirgelion

ein calonnau : na chaua dy glustiau

trugarog oddi wrth ein gweddîau ; eithr

aibed nyni, O Arglwydd sancteiddiaf,

O Dduw gailuoccaf, sanctaidd a thru-
garoglachawdwr; tydi deilyngaf Farn-
wr tragywyddol, na äd i ni, yn yr awr
ddiweddaf, er neb rhyw hoenau angau,
syrthio oddi wrthyt.

^ Tna, tra fydder yn btpruj pridd ar y
Corph gan ryw rai a fo yn sefyU yno, yr
Offeiriad a ddywed,

YN gymmaint a rhyngu bodd i'r

Goruchaf Dduw o^i fawr drugar-
edd gymmeryd atío ci hun cnaid cin
hanwyl fi-awd yma a ymadawodd o'r

byd, gan hynny yrm ni yn rhoddi ei

eorph ef \ 'r ddacar, sef, dacar i'r ddacar,
îludw i 'r Uudw. pridd i 'r pridd, mcwn
gwir ddîogcl obaitli o'r adgyfodiad i

^vyd tragywyddol, trwy ein Har-
glwydd lesu Grist ;

>t liwn a newidia
ein corph gwael ni, fcl y byddo yn
gyíTelyb i'w gorph gogoncddus ef^ o
herwydJ y gaUuog wcithrediad, trwy
yr hwn y dichon efe ddarostwng pob
dim iddo ci hun.

1 Tna y dywcdir, neu y cenir,

MI a glywais lais o'r nef yn dywed-
yd wrthyf, Ysgrifena, O hyn

aUan gwynfydedig yvr y mcinv y rhai
sydd yn marw yn yr Arglwydd : feUy
y dywed yr Yspr>d ; canys y maent
yn gorphwyso oddi wrth eu Uafur.

\ Tna y dywed yr Offeiriad,

Arglw>-dd, trugarhâ wrthym.
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Crist, trugarhâ turthi/m.
Arglwydd, trugarhâ wrthym.

EIN Tad, yr hwn wyt yn y nefocdd

;

Sancteiddicr dy Enw. Deued dy
deymas. Bydded dy e\vyUy3 ar y
ddaear, Jlegis y mae yn y nefoedd.
Dyro i ni heddj-w ein bara beonydd-
iol. A maddeu i ni cin dylcdion, Fel
y maddeuwn ni i'n dylcdwr. Ac nao
arwainni i brofedigacth ; Eithrgwarcd
ni rhag drwg. Amen.

Offeiriad.

HOLL-aUuog Dduw, gyd â'r hwn y
mae yn byw ysprydoedd y rhai

a ymadawsant oddi yma yn >t Ax-
ghvydd, ac yn yr hwn y mae eneidiau
y ftyddloniaid, wedi darfod eu rhydd-
hâu oddi wrth faich y cnawd, mewn
Uawenydd a dcdwyddyd; Yr yd>Tn
yn mawT ddîolch i ti, fod yn wiw
gennyt waredu ein braud hwn aUan
drucni'r byd pcchadurus hwTi ; gan

attolygu i ti ryngu bodd it', o'th rád-
lawn ddaioni, gyîlawni ar fyrder nifer
dy ctholedigion, a phrysuro dy deym-
as; modd y gallom ni, gyd â'r rhaî
oU a ymadawsant â'r byd mewn gTvir

ffydd yn dy Enw bendigedig, gaöael i

ni ddiwcdd perffaith, a gwnfyd yng-
horph ac enaid, yn dy ddidTango
a'th dragywyddol ogoniant ; trwy lesu
Grist ein Harglwydd. Amen.

Y Coìect.

ODrugarog Dduw, Tad ein Har-
glwydd lesu Grist, yr hwn -yyr yr

adgyfodiad a'r bywyd, jrm mha un
pwy bynnag a gretto, a fydd byw, er
iddo fanv ; a phwy bynuag a fo byw
ac a grctto ynddo ef, ni bydd marw yn
draç>TV>-dd; yr hwn hcfyd a'n dysg-
odd (trny ei Apostol bendigcdig Sant
Paul) ua thristüem, fel rhai heb obaith,

dros y rhai a hiinant ynddo ef ; Nyni
yn ostj-ngcdig a attolygwn i ti, O Dad,
cin c>-íodi ni ó angau pechod i fuchcdd
cyfiawnder ; fel y bo i ni, wedi j-mado
á'r fuchedd hon, orphwys j-nddo ef,

mcgis y mae ein gobaiih lod ein

bru'wd hw}i ; ac ar yr adgyfodiad cyfif-

!
redin y dydd diwoddaf, cin caffacl yn

i
gymmeradwy ^-n dy olwg di, a derbyn
ý'fendith a ddatgau dy garedigFab yr
amser hwnnw i bawb a'r a'th ofnant

I

ac a'th garant, gan dd>-wcdyd, Deuwch,
chwi fendigedig blant fy Nhad, medd-
iennwch y dcyrnas a barottowyd i

1
chwi cr pan seiliwyd y byd : Caniattâ

j
h>-n, ni a attolyg\vn i ti, O rìrugarog

Dad, trwy lesu Grlst ein Cyírj-ng\Tr
I a'n PryniawdwT. Amen.

GRAS cin Harglwydd lesu Grist,

a chariad Duw, a chymdeithas

I

>T Yspryd Glân, a fyddo gyd â ni oU

i

byth bythoedd. Amen.



DIOLWCH GWRAGEDD AR OL ESGOR PLANT;
YR H^>" A ELWIR T>- GYFFREDEf, RHTDDHAC,

XEü EGL\ÍT3A.

^ T Wraij, ar tpr amter arferedig ar ol esgor, a ddaui ir Eglwyt mcdi ymicitgo yn

teeddiu ; ae ÿno y gottteng ar «i gliniau yn rhyw le cjfadda», fel yr arfencyd, neu

meyis y trefnoT Ordinari : ac yna'r Offeiriai a ddytced wrtìii,

^TTÍ gymniaíiit a rhyneu bodd i'r Wele plant ydyiit etifeddiaeth yr

X goruchaf Dduw o'i ddaioni roddi Arglwydd : ei wobr ef yw firwyth y
groth.

gymniaiiit a rhyngu bodd i'r

goruchaf Dduw o'i ddaioni roddi
i ti r^dhâd ymwaredol, a'th gadw yn
y mawT berygl wrth esgor; ti a ddî-
olchì yn ewyilysgir i Ddiîw am hyimy,
ac a ddywedi,

(5 Tna y dÿtced yr Offeíriady Ptahn civi.)

Dileii guoniam.

DA geniiyf wrando o'r Arglwydd :

ar fy Ucf a'm gweddîau.
Ain ostwng hono ei gluit attaf : ara

hynny llcfaf dros fy nyddiau amo ef.

Goüdion angau a'm cylchynasant : a
gofidiau uffem a'm daliasant; ing a
blinder a gefais.

Yr.a y gelwais ar Enw'r Arglwyd'î :

Attolwg, Argjwydd, gwared fy enaid.
Graslawn ywr Arglwrdd, a chyf-

iawn : a thosturiol yw ein Duw ni.

Yr Arglwydd sydd yn cadw y rhai
annichelígar : Uodais, ac efe a'm hacb-
ubodd.
Dychwel, fy enaid, i'th orphwj-sfa :

canys yr Arghrydd fu dda wrthyt.
O heri\-ydä it' waredu fy enaid odài

WTth angau : fy llygaid oddi wrth
ddaCTau, a'm traed rhag Uithro.
Rhodiaf o flien ^t Arglwydd : yn

nhir y rhai b>-w.
Credais, am hynny y lleferais : cys-

tuddiwyd fi yn ddirfewr.
Mi a tidywedaiä yn fy fírwst : Pob

dyn sy golwyddog.
licth a dalaf i'r Arglwydd : am ei

holl ddoniau i mi?
Fhîol iachawd\rriaeth a gymmeraf :

ac ar Eüw'r Arglwydd y galwaf.
;

Talaf fy addune^u i'r Arglírydd :

>Ti awr yngydd ei hcU bobl

;

Ynghyntoddoedd t'r Arglwydd:yn i

dy ganol di, O Jerusâlem. Molwch yr
I

Arglwydd.
;

Gogoniant i'r Tad, Sfc.
'.

Megis yr oedd yn y dechreu, 4'-.

Xeii,
1

PsaL cxxvii. Xisi D'-ýminiis.
\

OS yr -irglwydd nid adeUada y
t, ofer y llafuria ei adeiladwr

Fel y mae saethau yn Uaw y cadam

:

feUy y mae plant ieuengctid.
GwTi ei fyd j gwr a lanwodd ei

gawell sacthan a hwynt : ni's gwar-
âdwyddir hwy pan ymddiddanant â'r

gL-lynion yn y porth.
Gogoniant i'r Tad, ^c.
Megis yr oedd yn y dechreti, ^c.

* Tna y dywed yr Offèiriad,

Gweddîwn.

Arelwydd, trugarhâ wrthym.
Crist, trugarìíá v:rthym.

Arghvydd, trugarhâ wríhym.

EIN Tad, yr Iiwn wyt yn y nefocdd

;

.Sancteiddicr dy Enw. Deued dy
deymas. Bydded dy ewyUys ar y
ddaear, Megis y mae yn y nefoedd.
Dyro i ni heddyw ein bira beimydd-
iol. -V maddeu i ni cin dylcdion, Fel
y maddeuwn ni i'n dylcdwr. Ac nac

' arwain ni i brofodigaeth ; Eithr gwau'ed

I

ni rhag drwg: Canys eiddoî ti yw'r
deymas, .V'r g-Jlu, A'r gogoniant, Yn
oes oesocdd. Amen.

\

Gweinidog. -Arglwydd, cadw dy
wasanaeth-wraig hoii.

1 Atteb. Y'r hon sydd yn ymddiried
ynot

l
Gtceinidog. Bydd iddi yn dr cad-

! ara;
' Atteb. Rhag wyneb ei gelyn.
' Gueinidog. Arglwydd, ergiyw cin

gweddîau.
Atteb. .\ deued ein Uef hyd attat

Gtceinidog. Gweddîwn.

HOLL-alluog Dduw, nyni yn ostyn-
gedig a ddîolchwn i ti, ryngu

bodd if warotìu dy wasanaeth-wraig
hon oddi wrth y ma%rr boen a'r perygl
ar Enedigacth Dyn bach ; Caniattâ, ni

a attolygwn i ti, drugaroccai Dnd, aUu
honi, trwy dy gynhorthwy dl, fyw

.vrtho : 03 yr Arglwydd ni cheidw'r 1
yn öyddlon a rhodio yn cl dy ewyUys

ddinas, ofer y gwyUa'r ceidwad. I di yn y fuchcdd bresennol hon, a hefyd
Ofer i chwi fore-godi, myned yn 1 bod yn gyfrannog o'r gogoniant trf sy-

hwyr i gysgu, bwytta bara gofidiau : wyddol yn y bywyd a ddaw ; tiwy lesu
feUy y rhydd efe hûn i'w anwylyd. I Grist ein Harglwydd. Ameiì.

^ Wiaid Vr Wralg a ddel i dalu IHol, offrymmu'r Offnrmmau dffodol ; ae o bydd
Cymmun. ijiini ÿw iddi gymmerj;d y Cgmmuabendigg.
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Y COMMINASIWN,
NEU, GYHOEDDIAD DIGOFAINT A BARNEDIGAETHAU DUW YN

ERBYN PECHADURIAID:

eTD A RHTW WEDDIA.Ü FW HARPER AE T DTDD CTNTAP O'R OABAn'YS, AC AJl

AMSERAU ERAII.L, MEGIS T TREFNO TK OBDINABI.

^ ÁRoly Foreol Weddi, ar ddiwedd ÿ lÀtard ynotÿ modd arferedìg, ìjr Offeiriad, yn
yUey darllenir y OíeasanaeCIi, ìwu yn y Pulpud, a ddywed.

YBrodjT, yn y Brif Eglwys gynt,
yr ocdd disgyblaeth dduwiol,

nid amgen na bod yn nechreu'r Gara-
wys, roi cyfryw dd>Tiion ag oeddynt
bechaduriaid cyhoedd, 1 benyd cy-
hoodd, a'u poeiii ya y byd yma, modd
y byddai eu hcncidiau gadwedig yn
nydd yr Arglwydd ; ac fel y gallai

eraill, wedi eu rhybuddio trwj- cn
hesampl hwj', fod yn íwy ofnus i

wneuthur ar gam.
Yn Ue hynny (hyd onid adnewyddcr

y ddy^Tededig ddisgyblacth, yr hyn
sydd i'w fawr ddyniuno) fe dybiwyd
fod yn dda, yr amser hmi (yn eich
gydd chwi oll) ddarllaiu yr Ymad-
roddion cyfiredin o felUlithion Duw
yu erbyn pcchaduriaid ancdifeiriol, y
rhai a gasglwyd allan o'r seithfcd ben-
nod ar huçiin o Dcuteronomium, a
lleocdd eraiU o'r Ysgrythyr Lân ; a
bod i chwi attcb i bob ymadrodd,
Anien: fel, gwcdi cich rhybuddio
am faOT ddigllondcr Duw yn erbyn
pechaduriaid, y'ch cyfi'iöcr yn gynt i

ddifrifol a gwir edifeii-wch ; ac y rhod-
ioch yn fwy diiesgculus y dyddiau rn-
byd hyn ; gan gilio od.li wrth gyfrjw
feiau ag yr ydych chwi yn sicrhau â'ch

feneuau eich hunain, fod melldith
>uw yn ddyledus ara danynt.

MELLDIGEDIG yiy'r hwn a wnel
ddelw gerficdig ncu doddcdig,

i'w haddoli.

^ A'r Bobl a attebaiU ac a ddywedant,
Amen.

Gtceinidog. Melldigcdig yw'r hwn
a felldithlo ei dad neu ei íam.
Atteb. Amen.
Gweinidag. Melldigedig yw'r hwn

a symmudo derfyn tìr oi gymmydog.
Atteb. Amen.
Gweinidog. Melldigedig yw'r hwn

a baro i'r dall gyfeiliomi allan o'i

ffordd.

Atteb. Amen.
Gweinidog. Melldigcdig yw'r hwn

a yro fara y d'íeitlir, yr amddifad,
a'r weddw.
Attüb. Amen.
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Gweinidog. Melldigodig yw'r hwn
a darawo ei gymmydog yn ddirgel.
Atteb. Amen.
Gweinidog. Melldigcdig yw'r hwn

a orweddo gj-d â gwraig ei gymmydog.
Atteb. Amen.
Gweinidog. Melldigediç yw'r hwn

a gymmcro wobr er dîcneidio gwirion.
Atteb. Amen.
Gweinidog. Melldigedig yw'r hwn

a roddo ei ýmddiried mewn dyn, ac a
gjTnmero ddyn yn amddiflyn iddo, ao
yn ei galon a gilio oddi wrth yr Ar-
glwydd.
Attcb. Amen.
Gweinidog. Melldigedig yw'r an-

nhrugarog, y godinebus, a'r rhai a dor-
rant brîodas. a'r cybyddion, addolwýr /

delwau. enllibwr, mcddwon, a'r crîb-
ddeilwr.
Atteb. Amcn.

Gueinidog.

YN awr, j-n gymmaint a'u liod \ì\íy

oll yn feUtligedig (fol y tystia
Dafydd brophwj'd) y rhai sydd yn
myned ar gyíeiliorn oddi wrth orch-
j-mynion l)uw; moeswch i ni (gan
gofio y fam ofnadwy sy goruwch ein
pcunau, ac 511 wastad .ir syrthio ar-

nom) ymdiwelyd at uiu Harglwydd
Dduw â phob cystudd, a gostyngeidd-
nvydd calon ; gan gwynfan a galaru
oMegid ein buchedd bechadurus, gan
gj-dnabod a chyffesu ein camweddau,
a cheisio dwyn fErwythau addajî í ed-
ifeirwch. Canys yr awr hon y mae^
fwyall wedi ei gosod ar wreiddyn y
pr. niau ; fel y torrir i lawr, ao y bwrir
>Ti tân, bob pren nad yw yn dwyn
ffrwyth da. Peth ofnadwy yw syrthio
jTi nwylaw y Duw byw ! Efe a wlawia
ar jT annuwioliou.faglau, tân a brwm-
staii, a phoeth-wýnt ystormus : djina
ran eu phîol hwynt. Canys wcle, y
mae'r Arglwydd yn dyfod allan ol
fangre, 1 ymweled äg anwh-edd pres-
ìTylwýr y ddaear. Ond pwy a oddef
ddydd ei ddyfodiad ef ? a phwy a salf

pan jTnddangoso efe ? Ei wyntyll sydd
jTi ei law : ac efe a hTyr-laiihâ ei lawr-



Y COMMIXASIWjV.
dyrou ac igasgl ei wenith i'w ysgub. 1 au ni. Ymchwelwn am hynny atto

or; eithr yr ns a lysg efe a thân an- ef, yr hmi }-w trngaroe ddcrbyniwr
nifroddadwy. Dydd yr Arglwydd a pob pechadur gwir edifc;riol: gan

ddaw fel lleidr yn y nos : a phan ddy-
|

gwbl-gredu el fod ef yn lirod i n der-

wedant, Tangnefedd, a dîogelwch ; yna i byn, ac yn oreu ei ewyllys i faddeu i

y mae dinv3tr disymmwth yn dýfod
|
ni, O'j deuwn atto mewn ffyddlon edif-

ar eu gwaiaf, megis gwe-n-r esgor ar cirwch ; os ujni a yraostyngwn iddo,

un a fo beicbiog ; ac ni ddiarigant hwy ac a rodiwn o hyn allan yn ei ffyidd ef;

ddim. Yna yr ymddengys llidiowg- ,
os nyni a gynimfrmi ei iau csmwytt

rwydd Duw vn nydd v digofaint, yr ' ef, a'i laichysgnín araom, i'wganlynef
hwn a ddarfu'i î^echadu'riaid anhydyn I

mcwn gostj-ngeiddriTydd, dioddefgar-

ei bentymi ar cu c-n-aithaf cu hunain, ' wc!i, a chariad perffaith, a bod o honom
trwy g>Tîdynrwydd eu calonnau; y ' yn drefnedig wrth lywodraeth ei Ys-

rhai a ddîystyrásant ddaioni, dîodd- I pryd Glân el
;
gan gciîio yn wastad el

eígârwcb, ac ymaros Duw, ac yntau I ogoniant, a'i wasanaethu yn ddyladwy
yn eu galw hwy yn wasiad i edif-

|

yn ein galwcdigaetb, gyd â dîolch-

jirwcli. Yia y galwant amaf (medd garwch- Os hyn a wnawn, Crist an
yr Arglwydd) ond ni wrandawaf ; yn
lore ym ceisiant. ond ni'm cânt: a
hynny, o herwy-dd mai cas fu gan-
ddynt wybodactb, ac na ddewisasant
ofn yr Arglwydd ; ond casâu fynehyng-
or, a dirmygu fy ngber)-dd. Yna J
bydd ya rh hwyr curo, wcdi cau r

drws ; t.c yn rh bwyr gálw am dru-
gaiedd,panywamsercyfiawnder. 0"h,
mor aruthrol llef y fam gyfia'ínaf a

\
dnigorêdd. AmeiL

draethir amynt hwy pan ddywcdir

gwarcd ni oddi wrth felldith y gyf-

raith, ac oddi wrth y felldith eithaf a
ddisgyn ar y sawl a fydiiant ar y llaw
aswy ; ac efe a'n gesyd ni ar ei ddebeu-
law, ac a ddyry i ni wnfydcdig fen-

ditb ei Dad ;' |aTi orcbymyn i ni gym-
meryd meddiant yn ei ogoneddus
deymas : i'r hon poëd tellwng ganddo
ciii dwj-n ni i gí'd oll, er ei anfeidrol

wTthynt, Ewch, chwi y rhai meU-
digedìg, i'r tân tragywyddol, yr hwn a 1

barottoiryd i ddiaíol ac iw angylion!
Am hynny, frodyr, yraocbelwu mewn

|

pryd, tra parhao dydd yr iachawdwr-
iaeth : canys y mae'r nos yn dyfod,

|

pan na ddichon neb weithio. Ëiîhr '

tia fyddo gennym olcuni, credwn yn y
goleimi, a rhodiwn ful plant y goleuni

;

rhag ein bwrw i'r tywyllwch eithaf, llc

y mae wylofain a rbingclan dannedd.
Xa cham-arferwn ddaioni Duw, jt hwn
sydd yn ein galw yn dragarog i wcll-

hâu ; ac, o'i anfcidrol dosn-.ri, yn addaw
i ni foddeuant am a actb heibio, 03
nyni (ä chalon berffaitb a chywir) a
ddychwelwn atto ef. Canys, er bod
cin pecbodau ni cj-n goched â'r ysgar-
lad, hwy a ant cyn wnned â'r eira

;

ac er eu bod fel y p<Tpbor, etto h^vy
fyddant cyn wynned â'r îwlan. Dych-
welwcb a tbrowch imeddyrArglwydd)
oddl wrth eich holl gamweddan, fel na
byddo eieh anwircdd yn dramg^rydd i

chwi. BwTiwcli oddi wrthycb eicb
holl gamweddau y caraweddä=och yn-
ddynt; a gwnewch iwch' galonnau
newj-dd. ac yspryd newydd ; canys
pabam, tf Israel, y byddwch feirw?
canys nid oes eyllys gcm'yf i &rw-
olaeth y marw, medd "yr Arglwydd
Dduw. Dychwclwch g^n hynny, a
byw fyddwch. Er pecbu o honom,
etto y mae i ni Eiriolwr gyd â'r Tad,
lesu Grist y cyfiawn : ao efe vw'r
iairn dros ein pechodau ni. Canys

1 rna p gottyngant batrb ar eu gìiniau,
a'r Ôffeiriad a'r TfgoThei^'ìn ar eu
gliniau (yn y /an Ue mamt arfertdig

a difuicd'jd y LUani) a ddyioälant y
Ptalm ùon.

Jiliserere mei, Deus. PsaL IL

TRUGARHA wrtbyf, O Ddnw, jm
ol dy drugarowgrwydd : yn ol

Uîaws dy dosturiattliáu, dilca fy an-
wireddau.
Golch fi yii îlT-yr-ddwys oddi wrth

fy anwircdd : a glanbâ fi oddi wrth fy
mhcchod.
Canys yr wyf j-n cydnab-d fyngham-

wcddau : a"m pechod .sydd yn wastad
gcr fy mron.
Yn dy erbyn d:, dydi dy bunan,

y pechais, ac y gvmeutb«m y drwg
h\vn yn dy olwg : fel yth gyfiawn-
liâer pan leferych, ac ÿ byddit bor
pan feunech.
Wele, mewn anwiredd y'm lltm-

i'.vyd : ac mewn pecbod y beichicgodd
fy raam arjaf.
Wcle, oeraist wiriocedd oddi mewn:

a phcri 1 mi wybod doethincb yn y
dirgcl.

Glanbâ fi âg isop, a mi a lanhêir :

goloh fi, a byddaf wnnacb nâ'r eira-

Par i mi glywed gorfoîedd a llaw-

enydd : fel y Ilawenycho'r esgym a
ddíylliaist.
Cuddia dy wyneb oddi wrtb fy

mhechodau : a dilei fy holl anwir-
eddiu.
Crea galon lân ynof, O Dduw : ao

cfe a archollwyd am ein camweddau adnewyddayspryduniawno'm mewn.
nl, ac a ddrylliwyd am eln hanwiredd- i îía fwrw fi' ymaitb oddi ger dy fron

133



T COMMINASIWN.
ac m chymmcr dy Ysprj-d Sanctaidd
oddi wrthyf.

I>jTo drachefn i mi orfoledd dy
iachawdwTÌaeth : ac â'th hael Yspryd
cynnal fi.

Yna }• dysaaf dy flfyrdd i rai anwir :

a phechaduriaid a droir attat
Gwared fi oddí wrth wacd, O Dduw,

Duw fy iaehawà\vTÌacth : a'm tafod a
gân yn llafar am dy gyfiawnder.
Argl^yydd, agor fy ngwefusau : a'm

genau a 'fj-nega dy foliant.

Cauya ni chwennychi abcrth ; pe
amgen, mi a'i rhoddwn : pûeth^fiEr^vm
ni fynni.
Aberthau Duw ydynt yspryd dryll-

icdie : calon ddrylliog gystuddiedig,
O Dduw, Di ddirmygi. !

Gwna ddaioni yn dy cwyllysgarwch
|

i Sîon : adeilada furiiu Jcrusalém. |

Yna y byddi foddlon i ebjTth cyf-
'

iawnder, i boeth-offi-wm ac aberth
|

llosg : yua yr oí&ymniant fustycli ar
;

dy allor.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ac i'r

Yspr>d Glûn

;

Atteb. Mcgis yr oedd jti y dcchrcu,
y niae jt awr hon, ac y bydd yn
wasíad : yn oes oesoedd. Amen.

Arglwydd, trugarhâ wrtliym.
Crist, trugarhá icrthym.

Arglwydd, trugarliâ wrthym.

EIX Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd f
Sancteiddier dy Ènw. Deued dy

dejTnas. Bydded dy ewyllys ar y ddac-
ar, Mesis y mae pi y ncfjedd. Dyro i

ni heddyw ein bara bcunyddiol. A
maddeu i ni ein dyledion, Fel y madd-
euwn ni i'n dyledwr. .'íc nac arwain
ni i brofedigaeth ; Eitlir g^vared iii

rhag drwg. Amen.
Gueinidosr. Arglwydd, cadw dy was-

anacth-ddynion

;

Atteb. Y rliai a ymddiriedant jTiot.

Gtceinidog. Anfon iddynt borîh
oddi uchud

;

Atteb. Ac byth amddiíiyn hwy jti

gadam.
Gweiindoe, Cymraorth nyni,

Dduw ein HiachawdwT

;

Atteb. Ac er pogoniant dy Enw
gwared ni ; bydd drugarog wrthym ni
bechaduriaid, er mwyn dy Enw.
Giveinidog. Arglwydd, gwrando ein

gweddîr'.u.

Atteb. A deued ein llef hyd attat.

Gweinidog. Gweddîwn.

OArglwydd, ni a attolygwn i ti. yn
drugarog gwrar.do ein gweddîau,
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ac arbed bawb a gyffesant eu pechodau
wrthjt ; fel y byddo i'r rhai y cyhuddir
eu cydwybodau gan bechod, trwy dy
dnigarog fiddeuant gaffael goUyng'dod;
trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

OAlluoccaf Dduw, a tlirugaroccaf
Dad, yr hwn wyt yn tostuf io wrth

bob dyn, ac nid ^vyt yn casâu dim a'r

a wnaethost, yr hwn nid ewyllysi far-

wolaeth pechadur, ond j-mchwelyd o
hono yu hytrach oddi WTth ei beohod,
a bod yn gadwcdig ; Yn drugarog
maddeu i ni ein camweddau ; a der-
byn a chysura ni, y rhai ydjrm yn
íltn ac yn orthrwm gennym faich ein
pechodau. Ti bîau o brîodolder dru-
garhâu yn wastad : i ti yn unig y
perthyn maddcu pechodau. Arbed
nyni am hjTiny, Arglwydd daionus,
arbcd dy bobl, y rhai a brynaist : na
ddos i fam ä'th weision, y rhai m
bridd gwael, a pliechaduriaid tniain

;

cithr ymchwcl felly dy lid oddi wrth-
ym, y rhaim yn ostyngedig yn cyd-
nabod ein gìvaeledd, ac yn wir cdif-
eiriol gennym cin bciau ; ae felîy brysia
i'u cynnorthwyo ni yn y byd hwn, fel

y byddom fj^T byth gyd â thi yn y
byd a ddaw ; trwy lesu Grist ein Har-
glwydd. Amen.

ì Yna y dyiced y bobl yr hyn yma tydd
yn caìUyn, ar oî y Gwànidog.

DYCHWEL di ni, O .Vrglwrdd dai-
onus ; ac jTia y dychwelir ni.

Ystyria, O Arglwydd, Ystyria WTth dy
bobí, Y rhai sydd yn ymchwelyd aftat

trwy wylofain, ymprydio, a gwcddîo.
Canys ti wyt Dduw trugarog a gras-
ìawn, hwjnfrydig i lid, a helaoth o
dosturi. Ýr Arjt ti yr> arbed, panm
ui yn hacddu cosiìedigaeth ; Ac jn dy
lid yr wyt yn nieddwí am drugaredd.
Arbed dy bobl, Arglnydd daionus.
arbed hwy; Ac na ddyger dy etif-

eddiaeíh i waradwydd. Clyw nyni,
Arglwydd ; Canys mawr j-w dy dru-
garedd ; Ac yn ol llîaws dy (írugar-

eddau edrych amom ; Trwy haedd-
edigacthau a chyfryngdod dy fendig-
edig Fab lesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

1 rna yr OSriad ei hun yn unig a
ddyìcedy

BEXDITHIED yr Arglwydd ni, a
chadwed ni; djTchafcd yr .\i-

glwydd lewyrch ei wyneb amoni, a
rhodded i ni dangnefedd yr awr l;ou

ac hyd bj-th bythoedd. Amen.



PSALLWYR NEU

PSALMAU DAFYDD
Y DYDD CYNTAF.

ÎSorcol £Qcî)ìJi.

Psal. L Beatus vir, qui non abiit.

C^
WYÎî ei fyd y gwr ni rodia yng-

T hyngor yr annu^ìiolion, ac iil

saif yn ffordd pechaduriaid : ac nid

eistcdd yn eisteddfa gwatwai-n-jT.

2 Ond sydd ai ewjUys yngh>-fraith

JT Arglwydd : ac yn mjijTÌo yn ei

gj-fraith ef ddydd a"nos.
'3 Ac eíe a fydd fel pren wedi ei

blannu ar lan afonydd dyfroedd, j r

hwn a rydd ei lîrwj-th yn ei bryd :

a'i ddalen ni wj-wa, a pha beth byn-
nag a wnel, efe a Iwj'dda.

4 Nid feliy y bydd jt annuwiol :

ond fel mâh us yr h-n a chwal y
gwnt ymaith.
5 Am hjTmy jr annu"iolion ni

saíant jm y fám : na phechaduriaid
jTighynnulleidfa y rhai cj-tìa«Ti.
'
6 Canys yr AÍglwydd a edwjTi

ffordd y rhai cyfìawn : ond ffordd

jT annuwiolion a ddifethir.

PsaL ü. Quare/remìifrunt gentes?

PAHAM y terfysga'r cenhedloedd

:

ac y myfjTia'r bobloedd beth
ofer?
2 Y mae brenhinoedd y ddaear jti

jrmosod, a'r pennaetlüaid yn ymgyiig-
Lori ynghýd : yn erbjii jr Aiglwj-dd,
ac JTI erbyn ci Grist ef, gan ddj'-

wedyd,
3 brylliwn eu rhwymau hwy : a

thaflwn eu rhefinnau oddi wrthym.
4 Yr hwn sydd yn preswylio jn y

nefoedd a chwardd : jt Ârglwydd
a'u gwatwar hwynt
5 Yna y llefará efe wrthynt yn ei

lid : ac yn ei ddigUonrwydd y dych-
rj-na efe' hwynt
'6 Minnau'a osodais fy Mrenhin :

ar Sîon fy mj-nydd sanctaidd.
7 Mynegaî y ddedòf ; dy^yedodd yr

Aiglwydd WTthj-f : Fy mab ydw^t
ti ; myfi heddj-ív a'íh genhedlaîs.
8 Gofyn i mi, a rhoddaf y cenhedl-

oedd yii etifeddiaeth i ti : a therfyn-
au'r ddaear i'th feddiant.

9 Drylii hwynt â gwîalen haiam :

malurì hwynt fel Uestr pridd.
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10 Gan hj-nny'r awr hon, frenhin-

oedd, byddch'synhwjToI : bamwýr
> ddáeâr, cjrmmerwch'ddyîs;.
11 Gwasa'uaethwch jt Ai-glwydd
mewn ofn : ac jinlawenhêwch mewn
dj-chrj-n.

12 Cusenwch y mab, rhag iddo
ddigio, a'ch difetlia chwi o'r ffordd :

pan gj-nneuo ei lid ef, ond ychydig.
GwJTi eu bj'd pawb a j-mddirieilant
j-nd'do ef.

Psal. iii. Domine, quid multiplicati?

ARGLWYDD, mor aml ym fy
nhraUodwjT : Ilawer jw y rhai

sy'n codi i'm herbj-n.
'2 Llawer j-w y rhai sy'n dywedyd
am fy enaid : 'îíid oes iachiawdOT-
iaeth'iddo yn ei Dduw.
3 Ond ty'di, Arglwydd, ydwj-t dar-

ian i mi : fj- ngogoniant," a dJTchaf-
ydd fy mhen.
4 A'm Uef y gelw-ais ar yr Ar-

glwydd : ac èfe a'm clybu o'i fyn-
j'dd sanctaidd.
d Mi a orweddais, ac a gysgais ; ac

a ddeffroais : canys yr Arglwydd a'm
cj-nhaliodd.
'6 îíid ofnaf fj-rddiwn o bobl : y
rhai o amgjlcli a ymosodasant i'm
herbj-n.

7 Cj-fod, Argl^vydd; achub fi, fy
Nuw : canys tarëwaist fy holl eíyn-
ion ar garr vr ên ; torraist ddannedd
yr annuwioîion.
' 8 lachawdwriaeth sydd eiddo'r Ar-
glwydd : dy fendith sydd ar dy bobL

PsaL iv. Cum inrocarem.

GWKANDO fi pan alv,-yf, O Dduw
fy nghjrfiawnder : mewn cyfj-ng-

der jT ehengaist amaf; tmgârhâ
wrthyt, ac erglj-w fy ngweddi.
2 O feibion djTüon, pa hj-d y trowch

fy ngogoniant yn warth : jt boffwch
egi, ac yr argeisiwch gelwj-dd ?

3 Ond'gwybyddwch i'r Ärglwydd
neiUduo'r duwiol iddo ei hun : yr
Arglwydd a wrendy pan alwyf amo.
4 Ofnwch, ac na phechwch : ym-

ddiddenwch â'ch calon ar eich gwely,

a thewch.
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5 Aberthwch eb;.Tth cyfia^viider :

a gobeithiwch ya ÿr Argl\vTdd.
6 Llawer sj-'n 'dwedyd, Pwy a

ddengys i ni ddaiôni : Arghvydd,
dyrcha amom lewyrch üy ^Tyneb.
7 Rhoddaist lawunydd >ii îy ngha-

lon : mwy nâ'r amser yr amlhaodd
eu h5d a'u gwin hwynt.'
8 Jìe\vn heddwch hefyd y gorwedd-

af, ac }T hunaf : canysti, AÎglwydd,
yn unig a wnei i mi drigo mewn
dSogelwch.

Psal. V. Verba liiea atiribus.

GWHANDO fy ngeiriau, Ar-
glwydd : deall fy myfjTdod.

2 Erglyw ar lef fy ngwaedd, fy
MrenliÌD, a'm Duw : canys amat y
gweddîaf.
3 Yn fore, Arglwj-dd, y clywi fy

llef : jTi fore y c)-feiriaf fy ngweddi
attat, ac yr edrj-chaf i fynu.
4 O herwydd nid wyt ti Dduw'n

ewyllvsio anwiredd : a dnvg ni thrig
gyd â'thi.

5 Ynfydion ni ?af.;nt yn dy olwg :

caseaist hoU weithrcdwíT anwiredd.
6 Difethi y rhai a ddýwedant gel-

wydd : jt Arglwydd a ffieiddia'r t,T.T

gwaedld a'r twyllodms.
7 -A. minnau a ddeuaf i'th d di yn

amlder dy drugarcdd : ac a àddolaf
tu a'th deml sanctaidd \ti dy ofn di.

8 Arglwydd, arwain h j-n dy gyf-
iawnder, o achos fy ngelj-nion : 'ac

uniona dy ffordd o'm blaen.
9 Canys nid oes uniondeb yn eu

genau ; eu ceudod sydd an\vireddau :

bedd açored yw eu c^ ;
gwcnhieith-

iant â'u tafod.

10 Distrj^via hwynt, O Dduw

;

syrthiant oddi wrth eu cjnghorion :

gjT hwynt ymaith yn amldcT eu
camwectdau ; canj-s gwríhryfelasant
i'th erbj-n.

11 Ond Uawenhâcd v rhai oll a
ymddiriedant j-not ti : llafar-ganant
yn dragywydd ; am i ti orchuddio
drostynt ; a'r rhai a garant dy Enw,
gorfoleddant ynot.
12 Canys ti, Arglwydd, a fendithi y

cyfiawn : ä charedigrwydd megis â
tharian y coroni di eí.

iSrçìJn^aÊonûl 2®eì3îli.

Psal. vi Domine.,ne in/urore.

ARGL"V\nrDD, na cherydda fi yn

nys Uesg ydwyf fi : iachâ fî, O Ar-
gÌìTjûd ; canys fy esgjTn a gystudd-
iwyd.
3 A'm henaid a ddychrynwyd

yn ddirfawr : tithau, Arglwydd, pa
hd ?

i Dychwel, Arglwydd, gwared fj'

enaid : achub fi er mwyn dy dru-
garedd.
5 Canys yn angau nid oes goffa
am daaat : jti y bedd pwy a'th fol-

ianna?
6 Difîj'giais gan fy ochain ; bob nos

yr ydwyf j-n gwneuthur fy ngwely
yn foddfa : jt ydwyf fi yn gwlychii
fy ngorweddfa â'm dagrao.

]
7 Treuüodd fj' llygad gan ddigter :

heneiddiodd o herwydd fy hoU elyn-
1 ion.

8 Ciliwcli oddi wrthj% hoU weith-

i

redwjT anwiredd : canys yr Ar-
ì

glwydd a glywodd lef fy yloíain.
9 Clybu 'r Arglwydd fy neisyliad :

I yr Arglwydd a ddcrbj'n'fy ngweddi.
I

10 Gwaradwydder a thiairoder wi

I

ddirfawr fy hôll elynion : dychweler
I a chj-wilj'ddíer hwj-nt yn ddisym-
mwth.

]

PsaL viL Domine, Deus meus.

ARGLWYDD fy Xuw, ynot yr
jmddiriedais : achub fi rhag fy

I
holl erlidwr, a gwared fi.

i

2 Rhag iddo larpio fy enaid fel

I

Uew, gan ei rwj'go : prj'd na byddo
I gwaredydd.

j

3 O Arglwydd fy Nuw, os gwneuth-
! um hj-n : od oes anwiredd j-n fj' nwj-
law;
4 O thelais ddrwg i'r neb oedd

heddychol â mi : (îe, mi a waredais
yr hn sydd elyn i mi heb achos ;)

5 Erlidied y gelyn fj' enaid, a go-
ddiwedded : sathred hefjd fy myw-
yd i'r Uawr, a gosoded fy ngogoniant
j'n y Uwch.
6 Cj-fod, Arglwj'dd, yn dy ddigUon-

edd, ymddjTcha, o herwydd llid fy

ngelynion ': deffro hefj'd drosof i'r

fara a orchj-myn.'iist

7 FeUy "cj-nnuUcidfa'r bobloedd
a'th amgylchj-nant : er en mwj'u
dychwel dithau i'r uchelder.
8 Yr Arglwjdd a fara y bobloedd

;

bara fì, O Arglwydd : j-u'ol fy nghyf-
iawnder, ac jti oÌ fy mherffeithrííTäd
sydd ynof.

9 Darfydded weithian anwiredd yr
í*- dy Udiowgrwydd : ac na chospa annuwiolion, eithr cj'farwj'dda di y
fi yn dy Ud.
2 Tmgarhâ wrthvf, Arglvfydd, ca
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cyfiawn : canys y Duw cj'fiawn a
ch\vilia'r calonnau a'r arennau.
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10 Fy amddiSjTi sydd o Dduw :

lachawdwr y rhai uniawT. o galon.

11 Duw sy Farnydd y cjiiawn : a
Duw sy ddigUon 'beunyd'd wrth yr
annuwiol.
12 Oni ddychwel JT annuwiol, efe

a hoga ei gleddyf : ëfe a annelodd ei

fwa, ac a'i parottôdd.
13 Parottôdd hefyd iddo arfau ang-

heuol : efe a drefnodd ei saethau yn
erbyn 5T erlidwr.
14 Wele, efe a ymddg anwiredd :

ac a feichiogodd ar gamwedd, ac a
esgorodd ar gelw\-dd.

15 Torrodd bwU, cloddiodd ef :

syrthiodd hefyd jti y clawdd a
wnaeth.
16 Ei anwircdd a jTnchwel ar ei

ben ei hun : a'i draiià a ddisgyn ar
ei goppa ci liun.

17 Clodforaf yr Arglwydd yn ol ei

gyfìawnder : a'chanmolaf Enw'r Ar-
ghv}-dd goruchat

PsaL viii. Domine, Dominus nosicr.

ARGLA^TfDD ein lor ni, mor ar-

dderchog rw dy Enw ar yr holl

ddacar : yr hwn a ôsodaist dy ogon-
iant uwch y nefoedd.
2 enau plant bychain a rhai jti

sugno y peraist nêrth, o achos dy
ehTiion : i ostegu y geh-n a'r ym-
ddîalydd.
3 Pan edrychwyf ar y nefoedd,

gwaith dy fjsedd : y Uoer a'r scr, y
rhai a ordeiniaist

;

4 Pa beth yiv djTi, i ti i'w gotìo : a
mab dyn, i ti i jTnweled àg ef ?

ö Canys gn-naethost ef ychydig îs

nâ'r angj-Iion : ac a'i cöroüaist â
gogoniant ac â harddwch.
ö Gwnaethost iddo archyyddiaethu

ai' weithrcdoedd dy ddnylaw : gosod-
aist bob petli dan 'ci draêd cf

;

7 Defaid ac ychen oU : ac anifeU-
iaid y maes hefyd

;

SÉhediaid y uefoedd, a phy?god y
môr : ac y sydd jti tram\vjo Uwybr-
an'r moroedd.
9 Arglwjdd ein lor : mor ardderch-

og yw dy Enw ar yr hoU ddaear

!

13owoI memsi.
PsaL is. ConfiUhor tibi.

CLODFORAF di, O Arglwjdd,
â'm hoU galon : mjTiegaí dy

hoU ryfeddodau.
2 Llawenychaf a gorfoleddaf ynot

:

canaf i'th Enw di, y Goruchaf.
3 Pan ddychweler fv ngeljmion yn
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eu hol : hivy a gíyj-nipant ac a ddif-
ethir o'th flaen di.

4 Cauj-s gwnaethost fj- mam a'm
matter yn dda : eisteddaist ar orsedd-
faingc, gau íamu j-n gj-fiawTi.

5 Cerj-ddaist j- cenhedloedd, dis-

trj^ríaist yr annuwiol : eu henw
hynt a d'dileaist byth bjrthoL
6 Ha eljTi, darfu am 'ddinystr yn

dragj^rydd : a diwreiddiaist y dinás-
oedd ; daríu eu coffadwriaeth gyd ä
hwynt.
7 'Ond yr Arglwj-dd a JK;ry jti dra-

gj^vydd : efe a bàrottôdd èi orsedd-
faingc i fam.
8 Ac efe a fam y byd meívn cyf-

iawnder : efe a farn y bobloecld
mewn uniondeb.
9 Yr Arglwydd hefj-d fj-dd noddfa

i'r gorthrymmedig : nodäfa jn am-
ser trallod.

10 A'r rhai a adwaenant dy Enw, a
ymddiriedant j-not : canys ni adew-
aist, O Arglwydd, y rhaS a'th geis-

ient
11 Canmolwch yr Arçlwydd, yr

hwn sydd yn preswj'Iio j-n Sîon :

mynegívch ym mysg y bobloedd eí

wèithredoedd ef.

12 Pan jTnofj-no efe am waed, efe

a'u cotia hw-jTit : nid anghotia waedd
V cj'studdioL
"
13 Tmgarhâ wrthyf, Arglnydd

;

gwel fy mlinder gan fj' nghaseion :

ify NjTchafydd o bjTth angau

;

14 Fel y mjTicgií'j'f dj' holi foliant

JTU mhjTth merch Sîon : Uawcnj'chaf
yn dy iachawdwTÌaeth.
15 cenhedloedd a soddasant yì\

y ffos a ^vnaethant : j-n j- rh\vj-d a
guddiasant, j- daliwyd eu troed eu
hun.
16 Adweinir jT Arglwydd wTth y

fam a wna : jt annuwioì a faghvj-a
yng^Tcithredoêdd ei ddwylaw ei hun.
17 Y ihai drj-gionus a ymchwclant

i uffcm : a'r h'oU genhedíoedd a ang-
hotiant Dduw.
18 Canys nid anghotìr y tlawd byth

:

gobaith tmeiniaid ni chollir bj-th.

19 Cj-fod, Arglwydd ; na orfj-dded

dyn : 'bamer y cenhedloedd ger dy
fr'on di
20 Gosod, Arglwydd, ofii amynt :

fel y gwybj-ddo'r "cenhedloedd" mai
dynion j'djTit

PsaL X. üt quid, Domine?

PAHAM, Arelwydd, y sefi obeU :

VT Tmguddi yn amser cyfyng-
der?"
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2 Yr annuwiol mewn balchder a
erlid y tlawd : dalier hwynt yn y
bwriadau a ddychjTnmygasant.

•3 Canrs jt ânnuwiol a ymffi-ostia

am ewj-Ilys'ei gaion : ac afendithia'r
cybydd, jt hwn y mae'r Arghv}'dd
yn ei ffieiddio.

4 Yr annuwiol, gan uchder ei

firoen, ni chais Dduw : nid yw Duw
yn ei lioU feddyliau ef.

5 Ei ffyrdd sy flin bob amser ; uch-
el yw dy famedigaethau allan o'í

olwg ef : "ch>vj-thu y mae jTi erbyn ei

holl elj^iion.

6 Dpvedodd yn ei galon, Ni'm sym-
mudlr : o herydd ni byddaf mewu
drygfyd hyd genhedlaeth a chen-
hedlaeth.
7 Ei enau sydd yn llawn melldith,

a dichell, a thvvyU : dan ei dafod y
mae camwedd ac anwiredd.
S Y mae efe \-n eistedd ynglijTi-

Uwynfa'r penîreîj'dd : mcwii cilfach-

au y Uadd efe'r gwirion ; ei lygaid a
dremiant yn ddirgel ar y tlawd.

9 Efc a f^TiUwyna mevvn dirgelwch
megis Ue^í yn ci iîan : cynUwjTi y
mae i ddaly tlawd; efe'a ddoil y
tlawd, gan eidjTmu i'w rwj'd.

10 Efe a ymgrymma, ac a jinost-
wng : fel ycwj-mpo tyrfa trueiniaid
gan ei gedym eí.

11 Dywedodd yn ei galon, Anghof-
iodd Duw : cuddiodd ei wj-neb ; ni
wel bjth.
12Cíod,ATglwj-dtl; ODduw,dvTcha
dy law : nac anghotia'r cystuddlol.
13 Paham y dirmyga 'r annuwiol
Dduw : dywedodd n ei galon, Is'id

ymofyni.
14 Gwelaist hyn ; canjs ti a gan-

fyddi anwiredd a cham", i roddi tâl

â'th ddwylaw dy hun : amat ti y
gedy'r tlawd ; ti j-w cynnorthwywr
yr âmddifad.
15 Tor fraich yr annuwiol a'r dryg-

ionus : cais ei ddrjgioni ef hyd na
chaffech ddim.
16 Yr Arglwydd sj' Freuhin byth

ac ya dragj-wydd : difeth^^-jd y cen-
hedloedd allan o'i dir ef.

17 Ajglwydd, clywaist ddj-muniad
y tlodiou : parottôi eu calon hwynt,
gwrendy dj' glust amynt

;

18 1 famu'r amddifati a'r gorthrym-
medig : fel na 'chwanego djTi daear-
ol beri o£n mwj-ach.

Psal. xj. Jn Domino confdo.

YN yr Arglwj'dd yr wyf yn ym-
ddiried : pà fodd y "dj'wedwch
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wrth fy enaid, Eheda i'ch mynydd
fel aderyn î

2 Canys wele, y drygionus a an-
nelant fwa, parottoisant eu saethau
ar y Uinj'n : i saethu yn ddirgel y
rhai uniawn o galon.
3 Canys y seiliau a ddinystriwyd :

pa beth a wna'r cj'fiawn ?

4 Yr Arglwj'dd sjdd jm nheml
ei sancteiddrwydd

; gorseddfa'r Ar-
glwjdd sj'dd jTi y nefoedd : y mae
ei Iygaid ef j-n gweled, ei amrantau
j'n proti meibion djnion.
5 Yr Arglwjdd a brawf j' cj'fìawn :

eithr cas gan ei enaid ef y drýgionus,
a'r hwn sj'dd hoff ganddo dràwsder.
6 Ar jT annuwiolion y gwlawia efe

faglau, tân a brwmstan, a phoeth-
wnt j'stormus : dyma ran eu pMol
hwj-nt.

7 Canj's yr Arglwj'dd cj'fiawn a gâr
gyfiawnder : ei wyneb a edrych ar
jr uniawn.

Psal. xü. Salvxtm me fac.

ACHUB, Arglwydd : canys darfu
y trugarog : o herwj-dd paUodd

y ffyddloniaid o bUth meibion dyn-
ion.

2 Oferedd a ddywedant bob un
wrth ei gjmmydog : â gwefus wen-
hieithgar, ac â chaìon ddau ddyblyg,
y llefarant.

3 Torred yr Arglwj'dd yr holl wef-

usau gwenhieithus :"a'r tafod a ddy-
wedo fawrhydri.
4 Y rhai 'a ddywedant. A'n tafod

y gorfj'ddwn : ein g^^efusau sjdd
eiddom n: ; pwy sydù arglwj'dd ar-
nom ni î

5 O herwydd anrhaith y rhai cy&-
tuddiedig, o herwydd uchenaid y tlod-

ion, y cjdaf j"n awr, medd yr Ar-
glwj'dd": rlîoddaf mewn iachawdwr-
îaeth yr hwn y magler iddo.

C Geiriau'r Àrglwj-dd ydj'nt eiriau

purion : fcl arian wedi ei goethi mewn
tîwrn bridd, wedi ei buro seithwaith.

7 Ti, Arglwydd, a'u cedwi hwj-nt :

cedwi liwj-nt rhag y genhedlaeth hon
jn dragywj'dd.
"
8 Yr annuwiolion a rodiant o am-

gj'Ich : pan ddjTchafer y gwaelaf o
feibion dj'nion.

PsaL xiii. ÜH^e quo, Domine?

I)A hd, Arglwydd, y'm hanghofl?
ai j'n dragj'wj'dd : pa hd y

cuddi dy nyTieb rhagof ?
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2 Pa hd y c^Tnmeraf gynghorion
yn fy enaid, gan fod blihdef beunydd
ÿn nghalon : pa hd y djTchetìi fy

ngefynarnaíî
3 Èdnch a chlyw fì, O ArglnTrdd

fy Nuit": goleua fy Uygaid, rhag ün'
huno yn )t aügau.
4 Uhagdyrreàyd o'm gelyn, Gorch-

fygais ef : ac i'm gwrthwynebw5"T
läwcnycho, os gogwyddaf.
5 Äühnau hef^d a'ymddiriedais yn

dy drugaredd di ; fy nghalon a yín-

lâwenycha yn dy iachawdwriaeth :

canaf i'r Arglwj-dd, am iddo sjiiio

amaf; [îe.canmolafEnw'r Arglwj-dd
Goruchaf.]

Psal. xiv. DixU insipicnt.

YB jTifyd a ddywedodd yn ei ga-
lon,d oes un Duw : Ymlygr-

asant; éieiddwaith awnaethant;'nid
ees a wnel ddaioni, [nac oes un.]
2 Yr Arglwydd a edrrchodd i la«T

»'i nefoíídd ar feibion dynion : i wel-
ed a oedd neb deaUgar, yn ymgeisio
à Duw.
Z Ciliodd pawb ; cyd-ymddifwjTias-

ant : oid oes a wnci ddaioni, na'c ocs
an.

[4 Bedd agored j-w eu cêg ; à'u taf-

odau y çwnaethant ddichell : gwen-
wjTi aspiaid sy dan cu gwefusau.
5 Y rhai y mae eu genau yn llawn

melldith a chwerwedd : buan yw eu i

traed i dywallt gwaed.
6 Distryw ac afl-.%'ydd sydd jm eu

fFyrdd, a ffordd tangnefedd nid'adna-
buant : nid oes ofn Duw ger bron cu
llygaid.]^

7 Oni wjT holl weithredíTJT anwir-
edd? y rhai sy'n b\T)-tta íy mhobl
fel y byttaent' fara : ni alwasant ar
yr Argl)-dd.
8 Yno y dychrjTiasant gan ofn :

canys y maê Du'w j-nghenhedlaeth
y cj+lawn.
9 CjTigor y tlawd a waradwj-dd-

asoch chwi : am íod jt Arglydd
yn obaith iddo.
10 Pwy a ddyry iachawdwriaeth i

Israel o Sîon ? pan ddychwelo'r Ar-
glwydd ^ethiwed ei bobl : vt ym-
hynyda Jacob, ac y llawenhâlsrâeL

PsaL XV. Domine, quit habitabit?

ARGLWYDD, pwy a drig yn dy
babell : p\vy a bresv>-j-liä j-m

mynydd dy sancteiddrwydd ?

2 Yr hwn a rodia vn berfiaith : ac
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' a wnel gyfìawnder, ac a ddywed wir
jm ei galôn

:

" 3 Heb absennu â'i dafod, heb
nT.euthur drwg i'w gymmydog : ac
heb dderbjTi enUib yn erbj-n ei gym-
mydog.
i Yr hwn y mae'r drygionus yn

ddirmygus jti ei olwg;'ond a an-
rhydedda y rhai o ofnant yr Ar-
ghyj-dd : yr hwn a dwng i'w niweid
ei hun, ac ni newidia.
5 Yr hwTi ni roddes ei arian ar

usurlaeth, ac ni chjTnmer wobr jti

erbyn y gwirion. A wnelo hyn, nid
ysgogir'jTi dragywydd.

Psal. x\-i. Conserva me, Domine.

CADW fì, O Dduw : canjs ynot
yr ymddiriedaf.

2 Fy ënaid, dywedaist wrth jr Ar-
glwydd : Fv Arglwydd yd%\yt ti ; fy
nâ nid j-w ddim i ti

;

3 Ond i'r saint sydd ar y ddaear,
a'r rhai rhagorol : jn y rhai y mae
fy holl hj-fiTdwch.
4 Gofídiau a amlhânt i'r rhai a

írj-siant ar ol duw dîeithr : eu dîod-
oíirwm o waed nid offrjTumaf fi, ac
ni chymmeraf eu henwau jti fy
ngwefùsau.
ô Yr Arglwj-dd yw rhan fy etifedd-

iaeth i, a'm 'phîol : ti a gnheU fy
nghoelbren.
6 Y llinjmnaa a Eyrthìodd i mi
mewn Uededd hyfiryd : le, y mae i

mi etifeddiaeth d'ég."

7 Bendithiaf yr Arglwydd, yr hwn
a'm cynghorodd : fy arênnau hefyd
a'm dysgant y nos.

8 Gösodais'yr Arglwydd bob am-
ser ger fj- toron : amei fod ar fy
neheulaw, ni'm hysgogir.
9 O henvj-dd hÿnny Uawenychodd

fy nghalon, ac ymhyydodd fj- ngo-
goniant : fy n"ghnâwd hefyda or-
phwys mewn gobaith.
10 Canys ni adewi f\ enaid yn uff-

em : ac" ni oddefi i'th Sanctweled
' Uj'gredigaeth.

11 Dangosi i mi Iwj-br bywyd ; dig-

onoh-wydd llawenydd sj- ger dy fron

:

ar dy ddeheulaw y mae digrifch jm
dra^Tíydd.

I
PsaL xviL Exaudi, Dotnine.

C1LYW, Arglwydd, gyfiawnder

;

' ystyria fy Uefain : gwrando fy

ngwedm o wefusau didwylL
2 Deued fy mam oddi ger dy fron :

edryched dy lygaid ar uniondeb.
3 'Profaist fy nghalon, gofwyaist fi
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y nos ; chwiliaist fi, ac ni chei d(üin

anwiredd ynof : br.TÌedais na thros-

eddai fj' ngenau.
4 Tu ag at am weithredoedd dyn-

ion : wrth eiriau dy wefusau yr m-
gedwais rhag Ilwybrau yr yspëilydd.

5 Cynnal fj' ngherddediad yn dy
Iwybfau : fel na Ìîthro fy nhraëd.
6 Mi a elwais amat ; canys gwran-

de'ni amaf fi, O Dduw : gostwng dy
glust attaî, ac erglyw fy ymadrodd.
7 Dangos dy ryfedd drugareddau,
O Achubydd "y rhai a ymddiriedant
j-not : rhàg y sawl a ymgyfodant yn
erb^Ti dy ddeheulaw.
8 Cadw fì fel canwyll llygad : cudd

fi dan gj-sgod dy adenydd,
9 Rhag yr annuwiolíon, y rhai a'm

gorthryminant : rhag fy ngelj-nion

marwôl, y rhai a'm hamgylchant.
10 Cauasant gan eu brasder : â'u

genau y llefarant mewn balchder.
11 Ein cjTiniweirfa ni a gylchynas-

ant híìy \t av.Tl:on : gosodasant eu
llygaid ì dynnu i l:iwr i'r ddaear.
Ì2 EM dull sy fel llew a chwen-

nychai 'sgMactlìu : ac megis llew

ieuangc yn aros mewn lleoedd dir-

geL
13 Cyfod, Arglwydd, achub ei flaen

ef, c\vympa ef : gwared fy enaid rhag
yr annuwiol, jt hwn yw dy gledd-
yfdi.
14 Rhag djTiion y rhai y\v dy law,

O Argl'WTdd, rhag djTiion y byd, y
rhai y mae eu rhan jii y bywyd jTna,

a'r rhai y Ucnwaist eù boliau â'th

guddiedig drysor : Ila\vn ydynt o
leibion, a gadawant eu gweddill i'w

rhai bychain.
15 ÄÌjii a edrj'chaf ar dy wjTieb
mewn cjüawnder : digouir fi, pan
ddihunw-yf, â'th ddelw di

PsaL xvüi. Diligam te, Domìne.

CARAF di, Arglwydd : fy nghad-
emid.

2 Yr Arglwydd jrw fy nghraig, a'm
hamddiflyma, a'm garedydd ; fy

Nuw, fy nghademid, yn yr hwn jt
ymddiriedaf : fy nhariau, a chom fy

iachawdwTiaetli, a'm huchel-dwr.
3 Galwaf ar jt ArglwTdd canmol-

adny : felly y'm ccdir rhag fy
ngelynion.
4 Gofidion angau a'm cylchynas-

ant : ac afonydd y fall a'mdycíuyn-
asant i.

5 Gofidiau uffera a'm cylchynas-
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ant : maglau angau a achubasant
fy mlaen.
6 Yn fy nghjiyngder y gelwais ar

jT Arglwydd, ac y gwaeddais ar fy
Nuw : efè a glybu fy Uef o'i deral,

a'm gwaedd ger ei "£ron a ddaeth
i'w glustiau ef.

7 na y siglodd ac y crjTiodd y
ddaear : a sciliau'r mjTiyddoedd a
gjTihyrfodd ac a jTnsiglodd, am iddo
ef ddigio.

8 Dyrchafodd mg o'i fîroenau, a
thân a jsodd o'i enau : glo a ennyn-
asant ganddo.
9 Efe hefjd a ostyngodd y nefoedd,

ac a ddisgÿnodd : â thjTvyllwch oedd
dan ei draed ef.

10 Marchogodd hefyd ar y cemb,
ac a ehedodd : îe, efe a ehedodd ar
adenydd y gwnt
11 Efe a wnaeth dywyllwch yn

ddirgelfa iddo : a'i babêll o'i am-
gylch oedd dj^vjllwch dyíroedd, a
thew-gymmylâu jt awyr.
12 Gkn y disgîeirdeb oedd ger ei

fron, ei gj-mmylau a aethant heib-

io : cenllysg a marwor tanUyd.
13 Yr "Arglwjdd hefyd â daran-

odd jT. y nefoedd, a'r Gomchaf a
roddês ei lef : cenUj-sg a marwor
tanllyd.

14 lë, efe a anfonodd ei saethau,

ac a'u g\vasgarodd hwjTit : ac a
saethodd ci feUt, ac a'ii gorchfj'g-

odd hwynt.
15 Gaclodion y dyfroedd a wel-

wyd, a seUiau'r bjd a ddinoethwyd
gân dy gorydd di, O Aiwydd : a
chan chwthad anadl dy oenau.
16 Anfonodd oddi uchod, cymmer-

odd fi : tynnodd fi aUan o ddyfroedd
lawer.

17 Efe a'm gwaredodd oddi wrth
fy ngeljTi cadam, a rhag fy nehas-
eion : canj^s jt oeddynt yn drecli nâ
mi.
18 Achubasant fy mlaen yn nydd

fj- ngofid : ond jt Arglwydd oedd
gynhaliad i mi.

19 Dug fi hefj-d i ehangder : gwar-
edodd fi ; canj-s ymhofTodd ynof.

20 Yr Argl«-y"dd a'm gobn^yodd
jTi ol fy nghj-fiâwnder : jti oI glen-

(üd fj' nwyla y talodd efe i mL
21 "Canýs cedwais flfyrdd jt Ar-

glwydd : ac ni chiliais yn amiuiriol

oddi wTth fy Nuw.
22 O hcrwjdd ei hoU famedig-

aetbau ef oedd ger fy mron i : a'i

ddeddfau ni f\\TÌais oddi wrthyf.

23 Büm hcfyd yn berfîaith gjd
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à'4 ef : ac jTngedwais rhag fy an-
wiredd.
24 A'r ArghT)-dd a'm gobrwj-odd

yn ol fy nghj-fiawnder : jti ol pur-
deb fy nwyíaw o ílaeu" ei Ijgaid
ef.

25 A'r trugarog y givnei di-ugar-

edd : â'r gwr perffaith y gwnei ber-
ffeithrwydd.
26 A'r glân y gwnei lendid : ac â'r

cj-ndj'n j-r ymgj-ndynni.
'27 Canj-s'ti a" waredi 'r bobl gj-st-

uddiedig : ond ti a ostyngi olygon
uchel.
28 O herwydd ti a oleui fj' nghan-

wjll : JT Argl\vjdd fj^ îíuw a lew-
jTcha fj' nliywj-líwch.

29 Oblegid ynot ti y rhedais trwy
fyddin : ac ÿn fy Nûw j- llemmais
dros fur.

30 Duw sy berffaith ei ffordd ; gair

jT Arglwydd sydd wedi ei buro :

tarian vw efe i bawb a jTiiddiried-

ant j-nddo.

31 Canj's pwy sy Dduw heb law yr
Arglwj-dd : a phwj- sy graig ond ein
Duw ni ?

32 Duw sy'n fy ngwregysu â nerth :

ac vn gwneuthur fy ffordd ju ber-
ffaith.

33 Gosod y niae efe fy nhraed fel

traed ewigod : ac ar fy uchel-fannau
y'm sefydla.

34 Efe sy'n dj-sgu fy nwylaw i ry-

fel : fel ÿ drj-llir bwa dur yn ty
mreichiau.
35 Rhoddaist hefyd i mi darian dy

iachawdwTÌaeth : a'th ddeheulaw
a'm cynhaliodd, a'th fwj-nder a'm
llîosogodd.

36 Éhengaist fy ngherddediad dan-
af : fel na lithrodd fy nhraed.
37 Erlidiais fj' ngeljiiion, ac a'u

goddiweddaiî : ac ni ddychwelais
ues eu diía hwj-nt.

38 ArchoUais hwj-nt, fel na allent

godi : sjTthiasant dan fy nhraed.
39 Canys g>vregysaist fi ä nerth i

rj-fel : darostj-ngaist danaf j' rhai a
jTngododd i'm herbj-n.

40 Rhoddaist hefyd i mi warrau
fy ngelynion : fel j- difethwn fy

nghiseion.
41 Gwacddasant, ond nid ocdd ach-

ubydd : sef ar jt Arglwj-dd, ond nid
attobodd efe hj-nt
42 Maluriais hwynt hefyd fel Ilwch

o flaen y gwnt : "teflais íiflynt allan
megis tôm jt heolydd.
43 Gwareäaist firliag cjTihennau'r

bobl ; gosodaist fi j^i bcn ccnbedl-
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ocdd : pobl nid adnabûm, a'm gwas-
anaethaut.
44 Pan glywant am danaf, ufudd-

hânt i mi : meibion dleithr a gj-m-
merant arnj'ut jTnddarostwng i mi.
45 Meibìon dì'eithr a ballant : ac

a ddj'chrj-nant allan o'u dirgel £an-
nau.
46 Byw j^T'r Argîwydd, a bsndith-

ier fj- nghraig : a dyrcháfer Duw fy
iachâwdwriaeth.
47 Duw sydd jti rhoddi i mi allu

ymddîal : ac a darostwng y bobl-
oedd danaf.
48 Efe sydd yn fy ngwared oddi

wrth fy ngelyruon : îe, ti a'm dyr-
chefi uwchlaw j- rhai a gyfodant í'm
herbyn ; achubaist fi rhag y gwr
trawL
49 Am hj-nny y moUannaf di, O

Arglwydd, ym mhlith y cenhedl-
oedd :"ac y canaf i'th En.
60 Efe sj-dd jti gwneuthur mawr

ymwared i'w Frenhin : ac yn
gwneuthur trugaredd i'w enneiniog,
i Ddafydd ac i'w had ef byth.

13orcol Síacüìrí.

PsaL xLx. Cccli enarrant.

'V'' Nefoedd sy'n datgan gogoniant
J- Duw : a'r ffurfafen sy'n mjmegi
gwaith ei ddwylaw ef.

2 Dydd i dd"j-dd a draetha ymad-
rodd : a nos i nos a ddengys wybod-
aeth.

3 îíid oes iaith nac ymadrodd : Ile

ni chlj-buwyd eu llefefydd hwynt.
4 Eu llinyn a aeth trwy'r holl

ddaear, a'u gciriau hyd eithafoedd
bj-d : i'r haiìí y gosodödd efe babell
j-iiddjTit

;

5 Yr hwn sy fel gwr prîod j-n dy-
fod aUan o'i ystafeU : ac a jmlaw-
enhâ fel cawr i redeg gyrfa..

6 O eithaf y nefoedd y mae ei fj-n-

ediad ef aUan, a'i amgylchiad hyd
eu heithafoedd hwj-nt : ac nid ym-
gudd dim oddi wth ei wres ef.

7 Cyfraith jt Arglwjdd sy ber-
ffaith, yn troi'r enaid : tystiolacth yr
Arglwydd sydd sicr, ac j-n g\>-neuth-

ur y g-irion yn ddoeth.
8 Deddfau'r Arglwydd sydd un-

iawn, yn Uawenhàu'r galoh : gor-
chymyn yr Arglwydd sj- bur, yn
goleuo'r Üj-gaid.

9 Ofn yr Arglwj-dd sy lân, yn par-
hâu j'n dragywjdd : barnau'r Ar-
glwNdd ydj-nt wirionedd, cj-fiawn yd-
ynt'i gj-d.
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10 M\vy dj-raunol iît nag aur, îe,

nag aur coeth lawer : melusach hef-

yd nâ'r mel, ac nâ diferiad diliau

mel.
11 Yndd)^it hw-y hefyd y rliybudd-

ir dy was : o'u cadw y mae gwobr
lawer.

12 Pwy a ddeall ei gamweddau :

glanhâ fi oddi v.Tth fy meiau cudd-
icdig.

13 Attal hefj'd dy was oddi ^ATth

bechodau rhyfygus ; na arghvjdd-
iaethont arnaf : yna y'm perífeithir,

ac y'm glanheir oddi wTth auwir-
edd lawer.
14 Bydded ymadroddion fy ngen-

au, a mjijTdod fy nghalon, jti gj'm-
meradwy ger dy fron : Arglwjdd,
fy nghraig a'm prjnwr.

Psal. JL^. Euaudlat te Duminus.

GWTlANDAAyED jt Arglwydd
amat yn nydd cyfj-ugder : Énw

Duw Jacob a'tlí ddiRjno.
2 Anfoned i ti gj'mmorth o'r cj's-

Begr : a ncrthed di o Sîon.
3 Coficd dy hoU offrj-mmau : a

bydded foddlon i'th boeth-offrwm.
4 Rhodded i ti wTth fodd dy galon :

a chvflawTied dy hoU gjiigor.

5 ôorfoleddwn yn dy iachawdwT-
iaeth di, a dj rchafwu faner yn enw
ein Duw : cyfiawned yr Argl\vydd
dy holl ddymuniadau.
6 Yr awT hon y gwn y g^vared jt

Arglw^dd ei ennciniog : êfo a wiendy
amo o nefoedd ei sancteiddrwydd,
yn nerth iechyd ei ddeheulaw ef.

7 Ymddiried rhai mowTi cerbydau, a
thai mowu meirch : ond nyni a gof-

iwn Enw jt Arglwydd ein Duw.
8 Hwj' a gìvj'mpasant, ac a sj'rth-

iasant : ond nyni a gj'fodasom, ac a
safasom.
9 Achub, Arglìvj'dd : gwrandawed y

Brenhin amom j'n y dydd y Uefom."

Psal. .x.\i. Domìne, in vir(atc ina.

ARGLWYDD, j'n dy ncrth y
Uawenycha'r Brenhin : ac jti

dy iachawdwTiaeth di mor ddirfa«T
yr ymliyfrj'da

!

2 Deisj'fiad ei galon a roddaist
iddo : a dymuuiad, ei wcfusau ui 's

gommeddaist.
3 Canj's achubaist ei ffaen ef â

bendithion daioui : gosodaist ar ei

ben ef goron o aur coeth.
4 Gofj'nodd oes gennj't, a rhodd-

aist iddo : 'ie, hir oes, bj'th ac yn
dragj'wj'dd.
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5 MawT yw ei ogoniant yn dy iach-
awdwriaeth : gosodaist arno ogon-
iant a nhrydferthwch.
6 Canys giTOacthost ef j-n fendith-

lun jTi dragj'wj'ddol : Uawenychaist
ef â Uawenydd â'th wj'nebprj'd.
7 O herwjdd bod y Brenhin yn

j-mddiried yn jt Arghvj'dd : a thnvy
drugaredd y Goruchaf nid ysgogir
ef.

8 Dy law a gaiff afael ar dv hoU
eljTiion : dy ddeheulaw a gaifî' afael
ar dj' gaseion.

9 'fi a'u giniei hwTnt fel ffwrn dan-
llyd yu aniser dy Ùd : j'r Arghvj'dd
yn ei ddigllonedd a'u Uwngc hwjnt,
a'r tân a'u hysa hw^'nt.
10 Eu ffrwj'th hwnt a ddinystri di

oddi ar y ddaear : â'u had o blitli

meibion djniion.

11 Canj's bwriadasant ddi'wg i'th

erbj-n : meddyliasant amcan, heb
allu honjTit ei gwblhâu.
12 Am hynny y gwnei iddj'nt droi

eu cefnau : ax dy Unj'nnau y par-
ottôi di saethau yn erbj'u eu hwjn-
ebau.
13 Ymddyrcha, Arglw^dd, yu dy

nerth : cahwn, a chanmolwn d
gadernld.

PrpîinljaíDnol aeteîfiJi.

Psal. x.\ü. Dcus, Deits meiis.

FY Nuw, fj' Nuw, pahani y'm
g\\Tthodaist : paham yr j'dwyt

mor bell oddi wrth fy iachadwr-
iaeth, a geiriau fy Uefäûi ?

2 Fy Nuw, Uefam yr yd-Aj-f y dydd,
ac ni wrandewi : y hos hcfyd, ac nid
oes osteg i mi.
3 Ond tydi wyt sanctaidd : O dydi

jT hwn wjt jTi cj'fanneddu j'm mol-
iant Israel.

4 Ein tadau a oboithiíisant jraot :

gobcithiasant, a gwMcdaist hwynt.
5 Arnat ti y llcfasant, ac achub-

wj'd hwynt :"j'not JT ymddiriedas-
ant, ac ni's g%varadwTdd\vj'd hwjnt.
6 A minnau, prj'f ydwyf, ac nid

g->\T : gwarthrudd "d\TÌion, a dirmyg
y bobl.

7 Pawb a'r a'ni gwelant, a'm gwat-
warant : Uacsant wefl, ysgydwant
ben, gan ddywedyd,
8 Ymddirièdodd yn yr Arglwj^dd

;

gr.areded ef : achubed et, gan ei fod
yn dda ganddo.
"
9 Can\'s ti a'm tynnaist o'r groth :

gwnaethost i mi obeithio pan oedd-
wn ar fronnau fy mani.
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10 Amat ti y'm bwriwj-d o'r bru
o groth fy mam fy Nuw dwyt.

a fwyttânt, ac a addolant : y rhai a
díüsgynant i'r Uwch, a ymgrymmant

11 Nac ynibeÙhâ oddl wrthyf; o
|

ger ei fron ef; ac nid oes neb a all

henyydd cj'fyngder sydd agos : can
ys nid oes cynnorthwywr.
12 Teirw lâwer a'm cylchNTiasant :

gwTdd deirw Bosau a'in hâmgylch-
asant.

13 Agorasant amaf eu genau : fel

Uew rheibus a rliaudwr.
14 Fel dwfr y'm tyalltwyd, a'm

hesgj-rn oll a ymwahanasant : fy

nghálon sy Tel cwjt ; hi a doddodd
ynghanol fy mherfedd.
15 Fy nerth a wywodd fel pridd-

lestr ; a'm tafod a fjTiodd wrth dafl-

od fy ugenau : ac i Iwch angau y'm
dyÿ;üst.

ÌO Canys cwn a'm cylchjTiasant

;

cyimulleîdfa'r drygionus a'm ham-
glchasant : try^Yauasant fy nwylaw
a'm traed.

17 Gallaf gyfrif fy- hoU esgym : y
macnt yn tremio ac yn edrych amaf.
18 Y inaent yn rhannu fy nillad yn

eu mysg : ac ar fy ngwisg yn bwrw
coelbren.
19 Ond tydi, Arglwydd, nac ym-

bellhä : fy nghademid, bi-)sia i'm
cynnorthwy'o.
20 Gwared fy enaid rhag y cledd-

yf : fy unig enaid o feddiant y cL

21 Achub fi rhag safn y llew :

canys o blith cym unjcomiaid y'm
g>4Tandewaist.
22 Mynegaf dy enw i'm brodyr :

ynghanol y gynnuUeidfa y'th folaf.

23 Y rhai sdd yn ofni'r Arglwydd,
molwch ef : holi had Jacob, gogon-
eddwch ef ; a holl bad Israel, o&i-

wch et
24 Canys ni ddirmy|;odd, ac ni

fiieiddiodd gystudd y'tlawd : ac ni

chuddiodd ei wyneb rhagddo ; ond
pan lefodd efe " amo, efe a wran-
dawodd.
25 Fy mawl sydd o honot ti yn y

eynnuileidfa fawr : fy addunedáu ä
dalaf ger bron y rbai a'i hofnant ef.

26 Y tlodion a fwyttânt, ac a ddi-

wellir : y rhai a geisiant yr Arglwydd,
a'i moliannant ef: eich ealon fydd
byw yn dragywydd.
27 HoU derfj-nau'r ddaear a gof-

iant, ac a droänt at yr Arglwydd :

a hoU dylwythau y cenhedloedd a
addolant ger dy fron di
28 Canys eiddo'r Arglwydd yw'r

deymas : ac efe sydd j-n Uywodr-
aethu ym mhlith y cenhedloedd.
29 Yr hoU rai breision ar y ddaear
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gadw yn fyw ei enaid ei hun.
.30 Eii had a'i gwasanaetha ef : cyf-

ritìr ef i'r Arglwydd yn genhedlaeth.

31 Deuant, ac adroddant ei gyf-

iawnder ef i'r bobl a euir : mai efe

a wTiaeth hyn.

Psal. xx:ü Bumbtuí regit me.

^'R Arglwydd yw fy mugaü : ni

bydd eisiau amaf.

I
2 Efe a wna im' orwedd mewn por-

I

feydd gv,-eUtog : efa a'm tywys ger

1 llàw'r dyfroedd tawcl.

3 Efe a' ddychwel fy enaicl : efe a'm

I

harwain ar hd Uwybrau cyfiawnder
er mwyn ei Ënw.

. 4 lë, pe rhodi.vn ar hd glyn cysg-
! o.; angau, nid ofnaf niwaid : canys

I

yr wyt ti gyd â mi ; dy wîalen a'th

! "tfon a'm cYsurant.

1 5 Ti a ariw;,i ford ger fy mron yng-
ydd fy ngrthwynebwÿr : iraist fy

m'hen âg olew ; fy phîol sy lawn.

6 Daioni a thmgaredd' yn ddîau
a'm canljTiant holl ddyddiau fy

mywyd : a phreswyliaf yn nh'r Ar-
glwydd yn dragywydd.

33orcoI ÎSeinji.

Psal. x.\iv. Domini est terra.

EIDDO'R Arglwydd y ddaear, a'i

chyflawnder : y byd, ac a bres-
wyUa ynddo.
2 Canys efe a'i seUiodd ar y mor-

oedd : ac a'i sicrhaodd ar yr afon-

ydd.
3 Pwy a esgyn i fynydd yr Ar-

glwydd : a pÈwy a saif yn ei le

sanctaidd ef?

4 Y glân ei ddwylaw, a'r pur ei

galon : yr hwn m ddjTchafodd ei

feddwl at wagedd, ac ni thjTigodd
i dwyUo.
5 Èfe a dderbyn fenditli gan yr Ar-

glwydd : a chj-fiawnder gan Dduw
ei iachawdwriaeth.
6 Dj-ma genhedlaeth y rhai a'i ceis-

iant ef : y rhai a geisiant dy wyneb
di, O Jacob.
7 O byrtli, dyrchefwch eich pen-

nau ; ac ymddyrchefwch, ddrysau
tragywyddol : a Brenhin y gogon-
iant a ddaw i mewn.
8 Pwy yw'r Brenhin gogonian»

hwn : yr Árglwydd nerthol a chad-
am, yr Arglwj-dd cadam menrr,

rhyfel".
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9 O b}Tth, djTchefwch eich pen-

nau ; ac jTnddjTchefwch ddrysau
tragywyddol : a BrenUin y gogon-
iant a ddaw i mewn.
10 Pwy yw'r Brenhin gogoniant
hwn : Arglwj'dd y lluoedd, efe yw
Brenhin y gogoniant.

Psal. sxv. Ad te, Domine, levavi.

ATTAT ti, O Arglwydd : y dyr-
chafaf fý enaid.

2 O fy Nuw, ynot ti'r ymddiried-
ais : nâ'm gwaradwydder ; na orfol-

edded fy ngeljTiion amaf.
3 lë, na waradwj-dder neb sydd yn

dis^wyl wrthj-t ti : gwaradwydder y
rhai a droseddant heb achos.

4 Par i mi wTbod dy ffyrdd, O Ar-
glwydd : dysg "i mi dy Iwj'brau.

5 Tywys ti yn dy \ririoD8dd, a dysg
fì : canys ti j-w Duw fj- iachawdwr-
iaeth ; Tthyt ti y disgj-üaf ar hd
y dj'dd.

6 Cotia, Arglwjdd, dy dosturiaeth-
au, a'th drugareddau : canys erioed

y maent hwy.
7 Na chofia bcchodau fy ieucngc-

tid, na'm camweddau : jti ol dy
drugaredd meddwl di am danaf, er
mwyn dj' ddaioni, Arglwydd.
8 Da ac uniawn yw jt Àrglwydd :

o hen^-j-dd hynny y dj'sg efe bech-
aduriaid jt y ftbrdd.

9 Y rhai llâriaidd a hjiTordda efe

mewn barn : a'i ffordd a ddysg efe

i'r rhai gostyngedig.
10 HoU l\vj-brau'r Arglwydd ydjTit

drugaredd a g^iouedd : i'r rhai a
gadwant ei gj-fammod a'i dystiol-

aethau ef.

11 Er mwyn dy enw, Arglwydd :

maddeu fy auwiredd ; canys ma%vr
yAV.

12 Pa wr jrw efe sj-'n ofni'r Ar-
glwydd : efea'i dysg "ef j-n y ffordd

a ddewiso.
13 Ei enaid ef a erys mewn daioni

:

a'i had a ctifedda'r ddaear.
11 Dirgelwch jt Arglwj'dd sy gyd

â'r rhai a"i hofnant ef : a'i gj-fammod
hefyd i'w cjn^^ddo hwynt.
15 Fy llj'gaid sydd jti wastad ar

yr Arglwj-dd : canj's efe a ddwg fy

nhraed ailan o'r rhYpyd.

16 Tro attaf, a thrûgarhâ wrthyf :

canys unig a thlawd ydwyf.
17 Gofidiau fy nghalon a helaeth-
wyd : dwg fi alían o'm cyfyngderau.
18 Gwel fy nghystudd a'm helbul

:

a maddeu fy holl bechodau.
19 Edrych ar fy ngelvnion; canys
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amlhasant : â chasineb traws hefyd
y'm casasant.
20 Cadw fy enaid, ac achub fì : na'm

gwaradwydder ; canys ymddiriedaia
ynot.
21 Cadwcd perffeithrwydd ac un-

iondeb fi : canys jt wjí yn disg^yj'l

wrthyt.
22 O Dduw, gwarcd Israel : o'i holl

gyfyngderau.

Psal. xxvi. Judica me, Domine.

BARN fi, Arglwydd ; tanys rhod-
iais j-n fy mherffeithrwydd : ym-

ddiriedais hefj'd yn jt Aiglwjdd

;

am hj'nny ni lîthraf.

2 Hola fi, Arglwydd, a phrawf fi :

chwilia fy arennau a'm calon.

3 Canys dy drugaredd sydd o flaen

fy Uygaid : ac mi a rodiais yn dy
wirionedd.
4 Nid eisteddais gyd â dynion coeg-

ion : a chyd â'r rliai trofaus nid âf.

5 Caseais gj'nnulleidfa'r drjgion-
us : a chyd à'r annuwiolion nid e'ls-

teddaf.

6 Golchaf fy nwj'Iaw mewn dini-

weidrwydd : â'th allor, O Arghvjdd,
a amgylchj'naf;
7 I gj;hoeddi ä Ilef clodforedd : ac

i fynegi dy holl rj'feddodau.
8 Arglwj'dd, hoffais drigfan dy d :

a lle presAvylfa dy ogoniant.

9 Na cliasgl fy enaid gj'd â phech-
aduriaid : na'm bj'wyd gyd â dynion
gwaedlyd

;

10 Y" rhai y mae j'sgelerder yn
eu dwylaw : a'u duheulaw yn lla^vn

gwobrau.
11 Ethr mi a rodiaf J'n fy mher-

ffeithrwydd : gwared fi, a thrugarhâ
wrthyf.
12 Fy nhroed sydd yn sefyll ar jnr

union : yn y cj'nnulíeidfaoedd y'th

fendithiaf, O Argl>vydd.

|Prpîjn!)atonol asaeîJHí.

Psal. ss Dominus iUuminatio.

YR Arglwydd yw fy ngoleuni a'm
hiachawdwriaeth ; rhag pwy jt

ofnaf : jt Arglwydd j'w nerth fÿ

mywyd ; rhag pwy y dychrj'naf ?

2 Pan nesaodd y rhai drygioniis,

sef fy ngwrthwyneb^yr a'm gelyn-

ion, i'm herbyn, i fwytta fj' nghnawd

:

hwy a dramgivj'ddâsant ac a syrth-

iasant.

3 Pe gwersyllai llu i'm herbyn, nid

o&ia fy nghalon : pe cyfodai cad i'm

herbyn, yn hj-n mi a fyddaf hyderus.



Fô Dydd. PSALMAU. Y 6 Dydd.

4 TTn pcth a ddeisyfiais i gan }t
Arglwj-dd, liynny a geisiaf : sef catî-

ael trigo yn nh'r ArglwTdd holl

ddyddiau fy mj'wyd, i ediych ar
brydferthwch jt ArglwTdd, ac i ym-
ofjTj yn ei deml.
5 Canys yn y dydd blin y'm cudd-

ia fen "ei babell : ya. nirgclfa ei

babell y'm euddia ; ar graig y'm
cyfyd L
6 Ac yn awr y djTcha efe fy mhen

goruwch fy ngeljTiion o'm ham-
gj'lch : am hyunj' 'r aberthaf jTi ei

babell ef ebjTth gôrfoledd ; canât îe,

canmolaf jt Arglwydd.
7 Clyw, O Arglwj'dd, fy lleferjdd

pan lefwj'f : trugarhà hefjd wrthj-f,

a gwTaudo arnaf.

8 Pan ddj'wedaist, Ceisiwch fy wyn-
eb : fy nghalon a ddjTsedoad wrth-
yt, Dy wyneb a geisiaf, O Arglwydd.
9 Na chuddia dy wj'neb oddi wrth-

j'f ; na fwrw j'maith dj' w.is mewn
Boriant : fj' nghymmorth fuost ; na
ad ti, ac na wrthod ü, O Dduw fj'

iachawdwriaeth.
10 Pan yw fy nhad a'ra mam yn

fy ngWTthöd : jt Argl-.rjdd a'm dêr-
byn.
ìl Djsg i mi dy ffordd, Arglwydd :

ac arwain fi ar hÿd Ihvybrau union-
deb, herwjdd fy ngelj'nion. \

12 Na ddjTO fi i fj'nû i ewyUj's fy i

ngelynion :" canys gau dystion, a rhâi
a adroddant drawster, a gj'fodiisant

i'm herbj'n.
"

|

13 Difljgiaswn : pe na chredaswn
weled daioni'r Arglwj'dd j'n nhir j'

rhai hjw.
14 Disgwj'l wrth yr Arglwj'dd ; jTn-

wTola, ac'efe a nertha dy galon :

disg^Yj'l, meddaf, WTtli jt Arglwj'dd.

Psal. xx^iii. Ad te, Dowine.

ARXAT ti, Arglwjdd, y gìvaeddaf

;

- fj' nghraig, na ddistawa wTthyf

:

rhag, o thewi wrtlij'f, im' fod j'n gj'ff-

elyb i rai yn disgjn i'r pwll.

2 Erglj'w lcf fy j-mbil pan wacdd-
>vyf arnat : pan ddjTchafwj-f fy n^vj'-

law tu ag at dy gafell sanctaidd.
3 Na thyn fì gjd â'r annuwiolion,

a chyd â gweithredwr anwiredd : y
rhai a lefarant heddwch wrth eu
cj-mmydogion, a drwg yn eu calon.
4 Dyro iddj'nt j'n ol eu gweithred,

ac yn ol drygioni eu dychjmmj'g-
ion : dyro iddynt jTi ol gwoithred-
oedd eu dwylaw ; tâl iddj'nt eu
haeddedigaethau.
5 Am nad ystraant weithrodoedd
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jT Arglwydd, na g^vaith ei ddwylaw
ef : y dinj-stria efe hìvj'nt, ao ni's

adeilada h%vj'nt.

6 Bendigedig fyddo'r Arglwj-dd :

canys clybu lef fy ng\veddiau.
7 Yr Àrglwydd j'w fy nerth, a'm

tarian ; jiiddo ef jt j"mddiriedodd

fy nghalun, a mj-ti a gj'nnorthwy-
wj'd : o herwydd hj-n yUawenych-
odd fj' nghalon, ac ar fj- nghân y
clodforaf cf.

8 Yr Arglìvj'dd sy nerth i'r cj'fiyw
rai : a chadeinid íachawdOTÌaeth ei

Enneiniog j'^^ cfe.

9 Cadw dy bobl, a bendithia dy
etifeddiaeth : portha hwj-nt liefj'd, a
dyrcha hwynt j'n dragj-\í-j'dd.

Psal. x.\ùc Affcrte Domino.

MOESWCH i'r Arghvj'dd, chwi
foibion cedjTn : moeswch i'r

Arglwj'dd cgoniaiit a nerth.
2 Moeswch i'r Arglwjdd ogoniant

ei enw : addolwch jr Ârghvjdcl ym
mhrjdferthwch ei sancteiddrwj'dd.
3 lilef yr Arglwj'dd sydd ar j" dyfr-

oedd ; Duw y gogoniaiit a darana :

jT ArglwTdd sydd ar y dyfroedd
mawrion.
4 Llef yr Arglwjdd sy mcwn grj-m :

Uef yr Àrghyydd sy mêwn prj'dfêrth-
wch.
5 Llef jT Arglwj'dd sj''n drj'Uio'r

cednvdd : îe, diyllia'"r Argíwj'dd
gedrwjdd Libanus."
6 Efe a \vua iddj-nt lammu fel llo :

Libanus a Sirion fel Uwdn unicom.
7 Llef jT Arghvjdd : a wasgara'r

fflammau tàn.

8 Llef yr Arglwjdd a wna i'r anial-
wch grjnu : yr Arglwj'dd a wna i

auialwch Cades grj-nu.

9 Llef j'r Arglwj-dd a wna i 'r ewig-
od Iydnu, ac a ddynoetha'r coed-
j'dd : ac j'n ei deml ra'.vb a draetha
ei ogoniant ef.

10 Yr Arglwydd sydd j-n eistedd ar
y Ilifeiriant : îe, jt Arglwj'dd a eis-

tedd j-n Frenhin jrn dragj-i^-ydd.
11 r Arglwj'dd a ddjTj' uerth i'w

bobl : yr Arglwj'dd a" fendithia ei

bobl â thangnefedd,

ISorcol SSSeöîiì.

Psal. XXX. Exaltabo te, Domine.

MAAVRYGAF di, O Arglwj'dd ;

canys djTchefaist A : ac ni law-
enheaist fy ngelj'nion o'm plegid.

2 Arglwj'dd fy Nuw, llefais arnat :

a thithau a'm hiacheaist.

H
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3 Arglwydd, d^Tchefaist fy enaid
o'r bedd : cedwáist fi yn fjw, rhag
disgyn o honof i'r pwU.
4 Cenwch i'r Arglwydd, ei saint ef :

a ciilodforwch wrth gofîadwriaeth ei

sancteiddrwydd ef.

6 Canys ennyd fechan y bydd yn ei

lid ; j-n"ei foddlonrwj-dd y mae byw-
yd : dros brydnawn yr erys wylofain,

ac erbyn y bore y bydd gorfofedd.

6 Acrni a ddywedais yn fy llwydd-
iant : Ni'm synir yn dragywj'dd.
7 O'th ddaioni, Àrglwj-dd, y gosod-

ajst gryfder j-n fy mynyád : cuddiaist

dy wj-iieb, a bûm hëlbulus.

8 Amat ti, Arglwydd, y Uefais : ac
ä 'r Arglwydd jt ymbiUàis.
9 Pa fudà sydd yn fy ngwaed, pan

ddisgjTiwj-f i' r ftos : a elodfora 'r

llwch di? a fynega efe dv wirion-

edd?
10 Clyw, Arglwj-dd, a thrugarhâ

wrthyf : Arglwj'dd, bydd gynnorth-
wywr i mi.
11 Troaist fy ngalar yn Uawenydd i

mi : dîosgaist fy sachwisg, a gwregj'S-

aist fì â Uawenÿdd

;

12 Fel y cano fy ngogoniant 1 ti, ac
na thawo : O Aiíglwydd fy Nuw, jti

dragywyddol y 'th foliannäf.

Psal. .xx,\i. In te, Domine, sperai'i.

YNOT ti, ArghTjdd, jt ymddir-
iedais ; na'm gwaradívj'dder yn

dragyìvj-dd : gwared fi jm' dy gyf-

iawn'def.
,

2 Gogwj-dda dy glust attaf ;
gwared

ti ar fiys ": bydd i mi jn graig gadam,
j-n d amdiìilîjTi i'm cadw.
3 Canys fy nghraig a'm casteU yd-

wjrt : gan hjTiny er mwj-n dy enw
tjrwys ìi, ac ar\vain fì.

4 'Tj'n fì allan o'r rhwyd a guddias-
ant i mi : canj-s ti yw fy nerth.

5 I'th law y gorchymjraaf fy ys-

pryd : gware'daist fì, O Argiw'ydd
Dduw y gwirionedd.
6 Caseais y rhai sy'n dal ar ofer-

wagedd : minnau a obeitliiaf j'n yr
Arglwj-dd.
7 Ymlawenhâf ac j'mhyfrydaf yn

dy drugaredd : canys gwelaist fy

adfyd ; adnabuost fÿ enaid mewn
cyfyngderau

;

8 Ac ni warchaeaist fì j'n Uaw y
gelyn : ond gosodaist fy nhraed mewu
ehangder.
9 Trugarhâ wrthyf. Arghvydd ; ca-

nj's cj'fyng j-w amaf : dadwinodd fy
Uygad gan ofid, îe, fy enaid a'm boL
10 Canvs fy mj'wd a ballodd gan
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ofìd, a'm blj-nyddoedd gan ochain :

fj' nerth a baUodd o her^yydd fy an-
iredd. a'm hesgym a bydraiant
11 Yn warthrudd jt yd\vj-f jtu

mjsg fj' hoU elj'nion, a hynny j-u

ddirfa\vr jth mj'sg fy nghj'mmydog-
ion : ac yn ddychinfTi i'r rhai a'm
hadwaenant; y rhai a'm gwelent
allan, a gilient oddi \vrthj-f.

12 Anghofiwj'd tí fel un marw aUan
feddwl : jrr ydwjf fel Uestr meth-

edig.

13 Canys clywais ogan Uaweroedd ;

dj'chrj-n oedd o bob parth : pan
gyd-j-rngynghorasant yn fy erbyn, y
bwriadasant fy nleneidio.
14 Ond mi a obeithiais jnot ti, Ar-

glwydd : dj'wedais, Fy Nuw yd^Yj-t.

15 Yn dy law di ý mae ty
amserau

:

gwared fì o law fy ngelynion, ac oddi
wrth fy erüdwr.
16 Lle\vjTcha dy wj'neb ar dy was :

achub ti er mwj-u dy dmgaredd.
17 Arglwj'dd, na waradwydder fi

;

canys gelwais arnat : gwaradwjdder
^T annuTOoUon, torrer hwynt i'r

"bedd.

18 Gosteger y gwefusau celwyddog

:

y rhai a ddywedant yn galed, trwj'

falchder a dîystyrwch, j'u erbjm y
cj'fiawn.

19 Mor fawr yw dy ddaioni a rodd-
aist i gadw i 'r sawl a 'th ofnant : ac
a wnaethost i 'r rhai a jrmddiriedant
ynot, ger bron meibion dj-nion

!

20 Cuddi hwynt j-n nirgèlfa dy wyn-
eb rhag balchder dj-nion : cuddi
hwj'nt mewn pabeU rhag cj'nnen
tafödau.
21 Bendigedig fyddo 'r Arglwydd :

canj's dangosodd j'n rhyfedd ei gar-

edigrwj'dd i mi mewn dinas gadam.
22 Canys mi a ddywedais yn fy

ffrwst, Fe 'm bwrivfyd allan o 'th

olwg : er hj'nny ti a wTandewaist lais

fy ngweddîau pan lefaLs araat
23 Cerwch jt Arglwj'dd, ei holl

saint ef : jt ^Vrglwj-dd a geidw 'r

fij'ddloniaid, ac a dál jti ehelaeth

i 'r neb a wna falchder.

24 Ymwrolwch, ac efe a gryfhâ

eich calon : chwychwi oU y rhai yd-
j'ch yn gobeitbio 'jm jt Arg'lwj'dd.

j

prpìJnI;atonol saEÎiìií.

Psal. x.xxil Beati, quorum.

GWYN ei fyd y neb y maddeu-

I

wj'd ei drosedd : ac y cuddi\vj-d

1 ei bechod.

I
2 G?r<rn ei fjd y dj'n ni chj-fi-if yr
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Argl\vj'dd iddo anwiredd : ac ni bo
djclielî yn ei yspryd.
3 Tra y tewais, 'lieneiddiodd fy es-

gym : gàii fy rliuad ar lid y dydd.
4 Canys trynihaodd dy law arnaf

ddydd â nos' : fy ii'der a drowyd yn
sychder haf.

5 Addefais fy- mhechod wrthj-t, a 'm
hanwiredd ni chuddiais : dywedais,

Cyffesaf yn fy erbyn fy hun fy an-

wireddau i 'r Arglwydd ; a thi a
faddeuaist anwiredd f mhochod.
6 Am hyn y gweddîa pob du\viol

arnat ti yu yr amser y 'th geffir : yn
dd'iau yn llifeiriant dyfroedd maìvr-
ion, ni chânt nesâu atto ef.

7 Ti ydwyt loches i mi ; cedwi fi

rhag ing : amgylchyni fi à chaniadau
ymwared.
8 Cyfarwj-ddaf di, a dj'sgaf dì j-n y

fibrdd yr elych : â 'm Uj-gad arnat

y 'th gynghoraf.
9 Na fyddwch fel march, neu ful,

heb ddeall : yr hwn y mae rhaid at-

tal ei ên â genfa, ac â firwyn, rhag ei

ddjTiesâu attat.

10 Gotìdiau lawer fydd i'r annuw-
iol : ond y neb a ymddiriedo yn yr
Arglw-ydd^trugaredd a'i cylchyiia ef.

11 Y rhai cj'tiawn, byddwch lawen
a hyfryd jti jt Arghyydd : a 'r rhai

uniawn o galòn oU, ceuwch yn llafar.

Psal. x.\.xiii. ExuUatc, jusli.

YMLAWENHEWCH, y rhai cyf-

iawn, yn yr Arglwydd : i 'r rhai

uniawn gwèddus yw mawL
2 Molwch yr Arglwydd ä 'r delyn :

cenwch iddò â 'r uabl, ac â 'r deg-
tant.

3 Cenwch iddo ganiad newydd :

cenwch yn gerddgar, yn soniarus.

4 Canys unia\vn yw gair yr Ar-
glwydd : a'i hoU weitliredoedd a
wnaed mewn fi-ddlondeb.
5 Efe a gâr gj'fiawnder a bam : o

drugaredd yr Arghvydd y mae'r
ddaear yn gyflawn.
6 Trwy air )t Arglwj'dd y gwnaeth-
pwyd y nefoedd : a 'u hoU luoedd
lnvy trwy yspryd ei enau ef.

7 Casglu y mae efe ddyfroedd y
môr ynghýd megis pentwr : y mae
yn rhoddi y djderoedd me\vn trys-

orau.
8 Ofned yr hoU ddaear jt Ar-

ghvj'dd : hoU drigolion y bj'd ax-
awj'dant ef.

9 Canj's efe a ddy\vedodd, ac felly

y bu : ëfe a orchymynodd, a hynny
a safodd.
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10 Yr Arglwydd sydd yn diddyui-
mu cyngor y ceuhedloedd : y mae
efe yn diddymmu amcanion pobl-
ocdd.
11 Cyngor jT Arghyydd a saif yn

dragywydd : meddyliau ei galon o
gcnhedlaeth i genhedlaeth.
12 Gwyn ei byd y genedl y mae yr

Arglwjdd yn Dduw iddi : a 'r bobl a
ddetholodd efe yn etifeddiaeth iddo
ei hun.
13 Yr Arglwj'dd sy 'n edrych i

lawr o 'r uefoedd : y mae yn gweled
lioll feibion dj'nioii.

14 O breswyl ei drigfa : yr edi'ych
efe ar hoU drigolion y ddaear.
15 Efe a gyd-Iuniodd eu calon

liívynt : efe a ddeaU eu hoU weith-
redoedd.
16 Ni waredir brenhin g;in lîaws

Uu : ni dd'iangc cadaru trwy ci fawr
gryfder.

17 Peth ofer yw march i j'mwared :

ac nid achub efe neb tr\vy ei ía,\vc

gryfder.

18 Wele, y mae Uygad jt Argl^yydd
ar y rhai a 'i hofnant ef : sef ar y rbai
a obeithiant yn ei drugaredd ef

;

19 I warodu eu henaid rhag angau

:

ac i 'w cadw yn fj-w j'n amser newyn.
20 Ein henaid sydd yn dÌEgvv\'l am

yr Arghvj'dd : efe yw ein porth a 'n

tarian.

21 Canys ynddo ef y Uawenyeha
ein calou : o herwydd i ni obeithio
yn ei Enw sanctaidd ef.

22 Bj'ddeddy drugaredd, Arglwj'dd,
arnom ni : megis yr ydjTn yn jTn-
ddiried j'not.

PsaL xxxiv. Bcnedicam Domino.

BENDITHIAF yr Aiglwydd bob
amser : ei fofiant fydd yn íy

ngenau j'n wastad.
2 Yn jt Arglwydd y gorfoledda fy

enaid : y rhai gostyngedig a glywant
hj'n, ac a lawenj'chant
3 Mawi^gwch yr Arglwj'dd gyd ä

mi : a chyd-ddjTchafwn ei Enw ef.

4 Ceisiais yr Arglwydd, ac efe a'm
gwrandawodd : gwaredodd fi hefyd
o 'm hoU ofn.

5 Edrj'chasant amo, a h\vy a oleu-
wyd : a'u hwynebau ni cliywilydd-
i%vyd.

6 Y tlawd hwn a lefodd, a 'r Ar-
glwydd a 'i clybu : ac a 'i gwaredodd

'i hoU drallodau.
7 Angel jt Arglwydd a gasteUa o

amgylch y rhai a 'i hofnant ef : ac
a 'u gwared hwynt.
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8 Profnch, a gwelwch nior dda
yw'i' Arglm-dd : g^'i-n ei fyd y gwT
a jTiiddiriedo j-nddo.

9 Ofnwch yrArglwydd, ei saint ef :

canys nid oes eisia.u ar y rhai a 'i

ho&ant ef.

10 Y raae eisiaii a ne'n'j'n ar y llew-

od ieuaingc : ond y sawl a geisîant

yr Arglwydd, ni l>ydd arnynt eisiau

dim daioni.

11 Deviwch, blant, gwrandewch
amaf : dysgaf i chwì ofn yr Ar-
glwydd.
12 Pwy y.v 'r gwr a chwennycli fyw-

yd : ac a gâr liir ddyddiau, 1 weled
daioni ?

13 Cadw dy dafod rhag drwg : a 'th

wefusau rhag traethu tv,'yH.

14 Cilia oddi wi-th ddrwg, a gwna
dda : ymgais â thancaofedd, a dilvn
hi.

15 Llygaid yr Argl^^ydd sydd ar y
cj'fiawn : a 'i glustiau sydd yn agore

J

i 'w llefain hwynt.
16 AVyneb r Arglwj'dd sydd yn

erbyn y rhai "a \vna ddrwg : i dorri

eu coffa oddi ar y ddaear.
17 Y rhai c\'íian a lcfant ; a 'r Ar-

glw7dd a glw : ac a 'u g\vared o 'u

lioU drallodau.
13 Agos yw 'r Argln-ydd at y rhai

drj'lliodig o galon : ac cfe a gëidw y
rhai briwedig o yspryd.
19 Aml ddrygàu a'gaiff y cj-fiawn :

ond yr Argl\vydd a 'i gwared ef oddi
wrthynt oU.
20 Èfo a goidw ei holl esgjTU cf : ni

thorrir un o honrat.
21 Drygioni a ladd yr annu\viol :

a'r rhai a gasânt y cyfiawn a au-
rheithir.

22 Yr Arglwj'dd a v.-arcd eneidiau
ei weision : a 'r rh.ai oU a ymddiricd-
ant ynddo ef, nid am-heithir hwjTit.

ÌSorcol aîHcìiîíí.

Psal. .\x.vs'. Jttdìca, Dominc.

DADLEU fy nadl, Arglwj-dd, yn
erbyn y rliai a ddadleuant i'ra

herbyn : jTÛladd à 'r rhai a ymladd-
ant á mi.
2 Yraafael yn y darinn a 'r astalch :

a chyfod i 'm cj'mmorth.
3 Dwg allan y wayw'fTon, ac argaea

yn erbyn fy eriidwj'r : dyived wrth fy

enaid, Myfi yTv dy iachawdwriaeth.
4 Cj'nilyddier a gwaradwj'dder y

rhai a geisiant fy enaid : jinchweler
yn eu hol a g\varthâer y sawl a fwr-

iadant fy nrygu.
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5 Byddant fel us o fiaen y gwnt

:

ac angel jt Arghvj-dd yn eù hcrlid,

6 Byddod eu ífordd j-n dywj-llwch
ac yn Ilithrigfa : ac angcl jt Ar-
glwydd yn eu hjrmlid.

7 Canys heb achos y cuddiasant
eu rliwd i mi moì\-n pj'dow : jt
hwn hob achos a gloddiäsant i 'm
henaid.
8 Deued arno ddistrj-w ni \\'j"po;

a 'i rwyd jt hon a guddiodd, a'i dal-
io : syrthied yn y djítrj'w hwnnw.
9 A llawenycha fy euaid i jti jt

Arglwj'dd : efe a jTnhj'fryda j'n ei

iachawdwriaeth ef.

10 Fy hoU esgjTn a ddywedant, O
Arglwydd, pwy sy fel tydi, yn gwar-
edu 'r tlawd rhag yr hwn a fyddo
trecli nag ef : y truan hefj'd a'r
tlawd, rhag y neb a 'i hj'speUio ?

11 Tj'stion gau a gyfodasant : hol-
asant i mi yr hj-n ni 's gwn oddi
wrtho.
12 Tal.asant i mi ddrwg dros dda : i

yspailio l'y enaid.
13 A minnau, pan glafj'chent hwy,

ooddwn a 'm gwisg o sachlcn ; gost-

yngais fy enaid âg jTnprj'd : a'm
gweddi a ddychwelodd i 'm mj-nwes
fy hun.
14 Ymddygais fel pe bnasai 'n gj-f-

aiU, neu jti frawd i rai : jTnostj-ngais
mewn galarwisg, fel mi j'n galaru
am ei fam.
15 Ond jmlawenhasant hwj' yn fy

adfyd i, ac ymgasglasant : íc, ym-
gasglodd cfrddion yn fy erbyn, ao
ni 's g>vj'ddwn ; rhwj-gasant fi, ac ni

pheidieût.
16 Ym mj'sg y gwatwari^'r rhag-

rithiol me\vn gwleddocdd :'ysgyrn-
j'gasant eu dannedd arnat
17 Arglwj'dd, pa hd jt edrychi di

ar hj'n : gwared fy enaid rii.ig eu
distrj'w hwynt, fj' unig euaid rhag y
llevír.d.

18 Mi a 'th glodforaf yn y gjTinull-

eidfa fa\vr : moliannaf di ym mhlith
pobl lawer.

19 Na lawenychant o'm her'n-j-dd y
rhai sj-dd elynion i mi hcb achos : y
sawl â'm casânt yn ddî.T.chos, nac
amneidiant â Uj'gad.

20 Gan nad ymddiddanant jti

dangnefeddus : eithr dj'chymmj-gant
eiriau dichellçar yn erbyn y rhai
llonj'dd jTi y tir.

2l"LIodasant eu safii amaf, gan
ddj-wedyd : Ha, ha, gwelodd ein

Uygad.
Ì22 Gwelaist hjn, Arghvydd : na
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thaw dithau ; nac ymbellliâ oddi
wTthy^ O Arghvydd.
23 Cyfod, a dcfiro i 'm barn : sef i 'ai

dadl, iy 2hu-.t a 'm Hai-glt\7dd.

'lí Barn li, ArglwydJ fy Nuw, ya
ol dy gyfìawxder : ac na ia^reuhäut

o 'm pl^d.
25 Na ddrwedaut jii eu calon, O

ein gìTýnfyd : na ddycdant, Llyngc-
aioru c£
Cô CyTvilyddier a gwaradwydder

U\vy i "gd." V rhai sy lawen âm fy

nrygfyd : g\\T^ar à giürarth ac â chy-
wilydd y rhai a ymfa\vrygant i 'rn

her'byn.

27 Caaed a Uawenyched y rhai a
hoSint fy nt'hyiiav.'nder : dywedant
hefyd yn wastâd, Mawrygor yr Ar-
glwydd, jT hwn a gâr iwjddlaat ei

waíù

28 Fy nhafnd innau a lcfara am
dy gj"tìawnder : a 'îh fùliant ar hj
y'dydd.

PsaL sxxri. D\xit injustus.

TT" 3Ia2 íinwiredd yr annuwiol yn
A dywedyd o fewn fy nghalori :

nad ofs o&i Duw o fiaen èi lygaid e£,

2 herwj-dd ymweuhieittíìo y mae
cfe idd'i ci hvm jm ei olwg ei hunan :

ne3 cael ei anwiredd yn atcas.

3 Geiriau ei enau dynt anwiredd
a tliivyll : peidiodd 'ä bod yn gaU i

wneutbur dìiioni.

4 Auwiredd a ddycInTnmyg efe ar
ei wely ; efe a 'i gesyd ei him ar
fîordd nid yw dda : nid ffiaidd gan-
tho ddrygionî.
5 Dy "drugaredd, Arglwydd, sydd

hyd y nofoedd : a 'th wiriònedd hyd
y cymmylau.
6 Fel m}-nyùdoedd ccdym y mae

dy gyliawuder ; dyíudar mar yw
ü fámedigaethau : dyn ac anifail

a gedwi di, Arglwydd.
7 3Ior werthfawr yw dy drugaredd,
O Dduw : ara hynny 'r ymddiried
meibion dynion dan 'gyîgjd dy ad-
enydd.
8 Llawn-ddigonir h\vyut â brasder

dy d : ac âg afon dy h)-ír>'dwch y
dîodi hwynt.
9 Canys gyd á thi y mae fi^'nnon

y bywyd : yn dy oleuni di y gelwn
oleuni.
10 Estyn dy drugaredd i 'r rhai

a 'th adwacnant : a 'th gyfiawndcr
i "r rhai uniawn o galoii.

11 Na ddeued troed balchder i 'm
herbyn : ua syflod llaw jt aunuw-
iol tì."
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I

12 Yno y syrthiodd gwciíliwr a

I

wiredd : gwthiwyd h\vyn: i lawr, u».

ni allant gj'fodi

'] Psal. sxxvü. yoli (rmuìari.

NAC yuiddigia o hcrwydd y rliai

drygionus, ac na chynfigcmi.i
wrth y rhai a wnant anwircdd.

1 2 Canys ya ebrw-ydd y torrir h\vynt
i 'r llavvr 'fel glasellt" : ac y ff>\'>w-

' ant fül gì\-T.rdd-Iyiiau.

j
3Gobeithiaj'n>TArgl«-ydd,agv\iia

;
dda : feUy y trigi yn y "tir, a thi a

j

borthir }'n ddîau.
4 Ym'ddigi-ifa hefyd ya >t Ar-

' glwydd : ac efe a ddJTy i ti ddymun-
j
iadàu âv galon.

5 Trcigia dy ftbrdd ar \t Argh'.ydd,
ac ymddiried yuddo : ac efe a 'i dwg

{
iben.

j
tí Efe a ddwg sììan dy gyfiawnder

fel y goltuni : a'th tuii fbl hanner
I
dydd.
7 Distawa yn yr Arglwj-dd, a dis^

gwyl wrtho : riac ymddlgia o her-
wydd yr hwn a Iwyddo ganddo ei

ffördd. wrth y gwi' sydd yn gwneuth-
ur ei ddrv.g amcanion.
8 Paid à digofaint, a gâd >iuaith

gynddarcdd : nac ymddígia 'er dim
i'\vneuthur drwg.
6 Caoys torrir ymaith y dnsg ddyn-

ion : orid y rhai a ddisgwyliant wrth
)T Arghídd, hwynt-h\vy a etifedd-

ant y tir.

10 Canys ctto ychydigyn, ac ni welir

yr annuiol : a thi 'a cdrychi am ei lo

ef, ac ni bydd dim o hono.

I
11 Ethr' y rhai gostyngcdig a etif-

j
eddant y ddaear : ac a ynihytryd-

! ant gan lîaws tangnefcdd.
I 12 Yr annuwiol a amcana yn er-
i byn y cyíìawn : ac a y;g>Tnyga ei

;
däannedd amo.
13 Yr Arglwydd a chwardd am ei

ben ef : canys" gwel fod ei ddydd ar
ddyfcd.
lì Yr annuv.ioüoa a dynnasaut eu

cleddn", ac a anr.elasaut eu bwa : i

fwrw 'i \a.vrr y tlawd a 'r angbeuog, ac
i ladd y rhai unia'.TO eu ffordd.

15 Eù clecldyf a â jTi eu calon eu
i hunain : a 'u bwaau a ddryliir.

;
16 Gwell y\T 'r ychydig sy gan y

,
cyfiawn : na mawí olud annuwioUon

i

lawer.

I
17 Canys breichiau 'r annawioUon

I a dorrir ": ond yr Arglwydd a gyn-
nal V rhai cj'tia'.'.TL
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18 Yr Arglwj'dd a ed^yjii ddydd-
iau y rliai perffaith : a' u hetifedd-

iaetli )iivy fydd jii drag^'wj'dd.

19 Ni 's g:ívaradì\7ddir li\v)' jii am-
ser drygfyd : ac yii aniser ne^Yjii y
cânt ddigon.
20 Eitlir collir JT annuwiolion ; a

gelynion yr Arglwj'dd fel brasder
jn a ddiflannant : j-n fg y diflan-

nânt h^vy.

21 Yr annuwiol a echwyna, ac ni

thâl adref : ond y cyfìaw'n sy dru-
garog, ac yn rhoddi.
22 Canj's y rhai a fondigo efe, a

etifeddant y tir : a 'r rhai a felldith-

io efe, a dorrir jTnaith.

23 Yr Arglw-dd a fîorddia gerdd-
ediad gwr da : a da fydd ganddo ei

fTordd ef.

24 Er iddo gwympo, ni Iwyi'-fwrir

ef i lawr : canys yr Arglwydd sydd
yn ei gynnal ef â'i law.

25 Mi a fum ieuangc, ac yr ydívj'f

jrn hen : etto ni welais y cj'fiawn wedi
ei adu, na 'i had yn cardôtta bara.

26 Bob amser y mae efe jni drugar-
og, ac j-n rhoddi benthjg' : a 'i had
a fendithir.

27 Cilia di oddi wTth ddi-wg, a gwna
dda : a chyfannedda j-n dragj'wj'dd.

28 Canys jt Arglwjdd a gâr farn,

ac ni cdy eí saint : cëd\vir h^^j'nt j'n

(lragy>\'j'dd ; ond Iiad jt annuoî a
dorrir ymaith.
29 Y rhai cj'fiawn a etifoddant y

ddaear : ac a breswjliant ynddi yn
dragj'í\ydd.

30 Genau j' cj'fiawn a fj'ncga

ddoethineb : a 'i dafod a draetiia

farn.

31 Deddf ei Dduw sydd j'n cî ga-
lon ef : a 'i gamrau ni ìithrant.

32 Yr annuwiol a wj'lia ar y cyf-

iawn : ac a gais ei ladd ef.

33 Ni ad j'r Arglwj-dd ef j'n ei law
ef : ac ni ad cf j-n euôg pan ei barner.
34 Gobeithia j'n yr Arglwjdd, a

chadw ei tîordd ef, ac efe a 'th ddyr-
chafa fel jr etifeddech y tir : pan ddi-

fether yrannuwiolion, ti a 'i g^veli.

35 Gwelais jr annu\viol yn gadarn :

ac yn frigog fel y lawTyf gwrdd.
36 Er hj'nny efe a acth ymaith, ac

wele, nid" oedd mwy o hono : a uii

a 1 ceisiais, ae nid oedd i 'w gael.

37 YstjT y perffaith, ac edrj'ch nr

JT uniawn : canj's diwedd y gwT
nwnnw fydd tangnefedd.
38 Ond y troseddwr a gj'd-ddis-

bywir : diwedd yr aunuwiolion a
dorrir j'maith.
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39 A iachawdwriaeth y cyfìavra

sydd oddi wrth jt Arglwj'dd : efe

yw eu nerth yn amser trallod.

40 A 'r Arghvydd a 'u cj'mmorth
h^^j'nt, ac a 'u gwared : efe a 'u gwar-
ed hN^jTit rliag jt annuwiolion, ao
a 'u ceidw h>vynt, am iddynt ym-
ddiried j'nddo.

Î30K0I S®£ÌJÎIÌ.

Psal. xxxviii. Bomine, ne in fiirorc.

ARGLWYDD, na cherydda fi yn
dy hd : ac na chospa fì j'n dy

ddiglloncdd.
2 Canys y mae dy saethau yngln

j'nof : a 'th law yn drom arnaf.

3 Nid oes iecliyd j-n fy nghnawd, o
herwj'dd dy ddigllonodd : ac nid oes
heddwch i'm hesgjTn, oblegid fj'

mhechod.
4 Canj's fy nghamweddau a aeth-

ant dros fy mhen : megis baich tnvm
y maent yn rh drwm i mi.
5 Fy ughleiáau a bydrasant : ac a

Ij'grasant, gan fy j'nfj'drwj'dd.

6 Crj'mmwj'd a darostyng^vj'd fi 'n

ddirfawr : lieunydd yr ydwyf yn
myned jTi alarus.

7 Canys fy Iwynau a lanwyd o
fîicidd-glwyf : ac nid oes iechj'd j'n

fy nghnawd.
8 Gwanhawyd, a drylliwj'd fi 'n

dramawr : rhuais gan aflonyddwch
fy nghalon.
9 O 'tlî fiacn di, Arglwydd, y mae

fy hoU ddj-muniad : ac ni chudd-
i\vj'd fj' uchenaid oddi wrthyt.

10 Fy nghalon sj'dd j'n ilammu;
fy nerth a 'm gadaodd : a Ilewyrch
fy llj'gaid nid j'w chwaith gennj't'.

11 Fy ngharedigion a'm cj'feillinn

a safent ocldi ar gj'fer fy mhla : a'ra I

cj'fiieseifiaid a safent o hirbell.

12 Y rhai hcfyd a geisient fy ein-

iocs a osodasant faglau : a'r rhai a
geisient fy niwaid, a draethcnt an-
wireddau, ac a ddychymnij'gent
ddichellion ar hd y dj'dd.

13 A minnau fel byddar ni chlyu'n :

eithr oüdd«-n fel mudau heb agoryd
ei enau.
14 Felly 'r oeddwn fel g«T ni chlyw-

ai : ac heb argj'oeddion jni ei enau.

15 O herwyàd im' obeithio jnot,

Arglwydd : ti, Arglwydd fy Nuw, a
wrandewi.
16 Canj's dj'wedais, Gwrando fì,

rhag llaenychu o honj'nt i 'm her-

bj'n : pan lithrai fy nlirbed, j-mfawr-
ygent i 'm herbj'n.



Yr 8 Dijdd. PSALMAU Yr 8 Dÿdd.

17 Canys parod ^vj-f i gloffi : a m
dolur sy ger fy mron yn wastad.

18 Diau y mynegaf fy anmredd :

ac y pryderaf ò hcrwjdd fy mliecli-

od- , , . c
19 Ac y mae fv ngehTiion yu fSiv,

ac vn gedyrn : amllia\vjd hefyd y
rhai a 'm casûnt ar gam.

•20 A'r rhai a dalant ddrwg dros

dda, a'm gA\Tth\\-)'uebant : am fy

mod vn diU^i daioni.

21 ÿfa adti, Argh^ydd : fy îíuw,

nac jTnbellhâ oddi ^Trthj-f.

22 Brj'sia i'm cjTumorth : O Ar-

glwydd fy iachawdwriaeth.

Psal. x.xsi.^ DUi, custodiaìn.

Dy^VEDAIS, Cadwaf fy fJjrdd,

rhag peclui ä 'm tafod : cadwaf

firwj-n j-n fy ngenau, tra fj'ddo 'r an-

nuwiol jTi fy ngolwg.
2 Tewais j-n ddistaw, îe, tewais a

rî.i;r,nî • n *m dnliiT íi !rvffrôdd.daioni : a 'm dolur a gyffrôdd.

3 GwTesogodd fy nghalon o 'm

mcwn : tra'r ocddwn jti mjfjiio,

emi\-nodd tâu, a mi a leferais â'm
i

íafo'l-
. . ,, ^ r

4 Arglwjdd, par i mi wjbod fy

niwedd, a pheth j-w mesur fy nydd-

iau : fel y gwypìvj-f o ba oedran y
byddaf fi.'

5 Wele, gwnaethost fy nyddiau fel

dymfedd ; a 'm hcinioes sy megis

diddym j-n dy olwg di : dîau mai
cwbl wagedd yw pob dj-n, pan fo ar

y goreu.
6 Dj-n yn ddîau sjdd yn rhodio

mewii cysgod, ac yu ymdraflerthu

j-n ofer : efe a djTra olud, ac ni's

gjT pwy a 'i casgl.

7 Ac j-n awr beth a ddisgwyliaf,

O Arglwjdd : fy ngobaith sydd

jmot ti.

8 Gwared fi o 'm hoU gamweddau :

ac na osod fi yn waradwydd i 'r

ynfyd.
9 Aethum jti fud, ac nid agorais íj-

Dgenau : canvs ti a wnaethost hyn.

10 'Tyn dy 'bla oddi wrthyf : gan
ddymod dj- law y darfûm i.

11 Pan gospit'dd^Ti â cheryddon

am anwiredd, dattoäit fel gwyfj'u ei

ardderchowgrwj-dd ef : g\vagedd yn
ddîau yw pob dj-n.

12 Gwrando fv ngweddi, Arglwj-dd,

a chlyw fy Ue'f; na thaw wrth fy

wylofain : canj-s j-mdeithj-dd yd-

wyf gyd ä thi, ac aUtud, fel fy hoU
dadau.
13 Paid â mi, fel y cryfliawj-f : cj-n

fy mjTied, ac na bvdd\vj-f m^vj-.
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Psal. xl. H.rpedans f.rpi-cíai'i.

DISGWYLIAIS j-n ddyfal am yr

Arglwvdd : ac efe a j-mostj-ng-

odd attaf, ac a glybu fy Uefuin.

2 Cj-íododd ti hefyd o 'r pydew
erchvll, allan o 'r pridd tomhd : ac

a osôdodd fv nhraed ar graig, gan

hwvlio fv ngherddediad.

3"A rhóddodd \-n fj- ngenau ganiad

newj-dd o foUant i 'n Duw ni : Uawer

a wèlant InTi, ac a ofnant. ac a ym-
ddiriedant jti jt Arglwjdd.
4 Gvrrì ei fjd y gyrr a osodo 'r Ar;

glwjdd vn vmd'diried iddo : ac ni

thr at "feUchion, nac at y rhai a
wj-rant at gelwydd.
ó Llîosog y gwTiaethost ti, O Ar-

glwTdd fy Nuw, dy rj-feddodau, a 'th

amcanion tu ag ättôm; ni ellir yn

drefnus eu cyfrif hwj-nt i ti : pe myn-
egwn a phe traethwu hwynt, amlach
ydynt nag y gelUr eu rhifo.

6 Aberth ac offrwm nid ewyllys-

iaist ; agoraist fy nghlustiau : poelh-

offrwm a phech-aberth ni 's gofjnaist.

7 Yna y dywedais, 'Wele 'r ydwj-f

yn dj-fod : j-n rhol y Uyfir JT ysgrif-

enwj'd am danaf.

8 Da genn\-f wneuthur dy ewyUys,

fy Nuw : â 'th gj-fraith sydd o fewn

fv nghalon.
"9 Pregethais gvfiawnder yn y gyn-

nuUeidfa ía.vrt : wele, nid atteliais fy

ngwefusau ; tí, Arglwj-dd, a 'i gwydd-

ÌÒ Ni chuddiais dy gj-fia\vnder o

fewn fv nghalon ; traethais dy ffj-dd-

londeb, a 'tn iachawdwriaeth : cl

chelais dy drugaredd na 'th \virion-

edd yn v 'gynnuUeidfa lîosog.

11 Tithau, Arglw\-dd, nac attal dy
drugareddau oddi -wrthj-f : cadwed

dy drugaredd a 'th wirionedd fi byth.

"12 Canjs drygau annifeiriol a 'm
cylchvnaiant 6 amgj-lch ; fy mhech-
o"dau"a 'm daUasant,"fel na allwn ed-

rvch i fynu : amlach ydynt nâ gwaUt
! fy mhen ; am hj-nny y paUodd fy

nghalon gennj-f.

I

13 Rln-nged bodd it', Arglw-j-dd, fy

' ngwaredu : brjsia, Arglwjdd, i m
j

cj-mmorth.
14 Cvd-g\-wilyddier a gwaradwydd-

1 er y rhaia geisiant fj- einioes i 'w

difetha : gjrrer yn eu hol a chy-

í wilyddier j' rhai a ewyUysiant i mi
ddnvg.
15 Anrheithier hwyut j-n wohr am

eu gwaradwydd : y rhai a ddj-wed-

ant wTthyf, Ha, ha.

; 16 Llawenyched ac ymhyfryded
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ynot tí y rhai oU a "th geisiant : dy-
weded y rhai a garant dy iachawdwr-
iaeth bob amser, Ma^jger jt Ar-
glwydd.
17 Ond yr wyf fi yn dlawd ac yn

anghenus ; ettò yr Arglwydd a fedd-
wl am danaf : fy nghj-mmorth a 'm
gwaredydd ydwyt ti; fy líuw, na
nir drig.

^rBîJn^aíDnol S2a£ÌilJi.

Psal. xli. Beatus qui intelUyit.

OWYN ei fyd a ystyria wrth yvJ tlawd : yr Argl\v3-dd a 'i givar-
ed ef ja amser adfyd.
2 Yr Argl>Ti,dd a'i ceidw, ac a'i

bywhâ
; g\iýnfydedig fvdd ar v ddae-

ar : na ddod dithau c'f wrth êwjllys
ei elynion.

3 Yr Arglwydd a 'i nertha ef ar
ei glaf wely : cj-n-eiri ei holl wely ef
yn ei glefj-d.

4 Mi a dd>T\edais, Arglwydd, tru-
garhâ wrthyf : iachà fy enaid ; canys
pechais i 'tfi erbjTi.

5 Fy ngelj-niôn a lefarant ddrwg
am danaf, gan dd\-wedyd : Pa brvd
y bydd efe £anv, ac y derfydd a"m
eienwef?
6 Ac os daw i 'm hedrvch, cfe a

ddj-wed gelwydd : ei galôn a gasgl
atti anwiredd

; pan el allan, efe a 'i

traetha.

_ 7 Fy holl gaseion a g^'d-hustTOgant
1 'm herbyn : j-n fy erbj-n y dchym-
mygant ddnvg i mi.
8 Afìívydd, meddant, a lvn wrtho :

a chan ei fod yn gorwedd,'ni chj-fý-d
mwv.
9 Hefj-d y gwr oedd anw\l gennvf,

yrhwn jt j-mddiriedais iddo : ac a
rwyttaodd fy mara, a ddyrchafodd
ei sawdl i 'm herbyn.
lOEithrti,Arghvv-dd, trugarhâ\vrth-

yf : a chj-fod íi, fel y talnyf idd^-nt.
11 Wrth hj-n y gv.-n hoffi o"honot

fi : am na chaiff fy ngelyn orfoleddu
I m herbjTi.

12 Ond am áanaf fi, vn fy mher-
freithnvydd y'm cynheii : ac y'm
gosodi ger dy fron jtj dragjTndd."
13 Bendigedig fyddo ArglwTdd
Dduw Israel : o drag^-nyddoldu'b a
hyd drag;,v,Tddoldeb." Amen, ac
Amen.

PsaL sliL Q,ui:madmodum.

TTEL y brefa 'r hdd am it afon-
-»- ydd dyfroedd : felîv'r íiiraetha
ly enaid am danat ti, O Dduw.
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2 Sychedig yw fy enaid am Dduw,
am y Duw bj-w : pa bryd y deuaf ac
j r jTnddangosaf ger bron Duw ?
3 Fy nagrau oedd fwd im' ddj-dd

a nos : tra djTvedant wrthyf 'bob
dj-dd, Pa le y mae dy Dduw ?

4 Ty\\-alItTO fj- enaid j-nof, pan
gofìwn hj-nny; canvs aethwn gyd
â 'r gynnuUeidfa : cerddwn gj-d â
hwynt i d Dduw, mewn sain cân
a moüant, fel tyrfa to cadw gwj-L
5 Paham, fy enaîd, y'th ddârost-

j-ngir, ac jt j-mderfysgi jTiof : gob-
eithia J11 Nuw; oblegid moUannaf
ef etto, am iachawdwriaeth ei wyn-
ebprj-d.

tì Fj' Nuw, f^- enaid a ymddarost-
wng jTiof : am hj-nny y'cofiaf di, o
dir j-r lorddonen', a "'r "Hermoniaid
o frjn Jlisar.

7 Dj-fhder a eilw ar ddvfnder, wrth
s\ra dy bistylloedd di : dy holl don-
nau a'th lífeiriaint a aethant dros-
of fi.

8 Etto jT Ai-glwj'dd a orchymvn
ei drugai-edd liw dydd . a 'i gân
fydd gj'd â mi liw nos; sef g^reddi
ar Dduw fj- cinioes.

9 Dywedaf wrth Dduw fy nghraig,
Paham jt anghofiaist fi : paham y
rhodiaf j-n alarus trwy orthn-mder
y gelj-n ?

10 Megís â chleddyf >-n fy csgn-n
y mae fy ngwrthwj-ne"b«'r vn" fy
ngwaradwyddo : pan ddj-wedant
wrthj-f bob dydd, Pa le y mae dy
Dduw ?

11 Paham y 'th ddarostyngir, fv
enaid ? a phaham y terfvsgi ynof ":

ymddiried yn Nuw ; ca"nvs etto y
moliannaf cf. sef iachawd\vriaeth fy
\\yucb, a 'm Duw.

Psal. xliii. Judica me, Deus.

BARN fí, O Dduw, a dadlcu fy
uadl jTi erbyn y genhedlaeth

anhrugarog : gwared fi rhag y dj-n
twj'llodrus ac angliytìawn.
2 Canj'S ti yw Duw fy nerth

; pa-
ham y'm bwri j-maith : paham jt af
J'n alarus trwj- orthrj-mtfer y gelj-n ?
3 Anfon dy oleuni a'th wirionèdd;

tj-wj'sant hwy fi : ac arweiniaut fi i

fjTiydd dy Eancteiddrwj-dd, ac i 'th
bebjlL
4 na 'r af at allor Duw, at Dduw

hyfrj-dwch fy ngorfoledd : a mi a 'th
foliannaf ar y dcljTi, O Dduw, fy
Nuw.
5 Paliam y 'th ddarostvngir, fy en-

aid î a phaham y terfj-sgî j-nof : gol)-
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eithia yn Nuw ; canyB etto y molian-
naf ef; sef iachawdwriaeth fy wj-ncb,

a "m Duw.

30OTCOI SSReDÌIi.

PBal. xUv. Deus, auribtis.

DUW, clywsom â 'n clustiau, ein

tadau a fynegasant i ni : y
weithred a wnaethost yn eu hamser
hwynt, yn y dyddiau gynt
2 Ti â 'th law a jTraist allan y cen-

bedloedd, ac a 'u plennaist hivythau :

ti a ddrj'gaist y bobloedd, ac a 'u cyn-
nyddaist hwj'thau.
3 Canys nid â 'u cleddj'f cu hun y

goresgj-nasant y tir, nid eu braich a
barodd iachawdívriaeth iddynt : eithr

dy ddeheulaw di, a 'th fraicb, a llew-

yich dy wyneb, o herwydd it' eu
hoffi hj'nt
4 Ti, Dduw, yw fy Mrenhin : gor-

chymyn iachawdwriaeth i Jacob.
5 Ynot ti y cilgwthiwn ni ein gel-

ynion : yn dy Enw di y satlirwn y
rhai a gj-fodant i 'n herbj-n.

6 O herwj'dd nid yn fy mTO*r j'm-

diriedaf : nid fy nghleddyf chwaith
a 'm hachub.
7 Eithr ti a 'n hachubaist ni oddi

wrth ein givrthwynebwr : ac a war-
adwyddaist ein caseion.

8 Ÿn Nuw jT ymffrosti\vn drwj''r

dj'dd : a ni a glodforwn dy Enw yn
draOTwj'dd.
9 Ond ti a 'n bwriaist ni ymaith, ac

a 'n gAvaradwj'ddai3t : ac nid wyt j-n

mj'ned allan gyd â 'n lluoedd.
10 Gwnaethost i ni droi yn ol oddi

wrth y gelyn : a 'n caseion a an-
rheithiasant iddynt eu him.
11 Rboddaist ni fel defaid i 'w bwyt-

ta : a gwasgeraist ni ym mysg y cen-
hedloedd.
12 Gwerthaist dy bobl heb elw : ac

ni 'chwanegaist dÿ olud o 'u gwerth
hwrj-nt.

13 Gosodaist ni yn warthrudd i 'n

cymmj'dogion : yn watwargerdd ac
j-n wawd i 'r rliai ydynt o 'n ham-
gylch.
14 Gosodaist ni yn ddîareb ym mysg

y cenhedloedd : j-n rhai i ysgwyd pen
amj'nt ym mysg y bobloedd.
15 Fy ngwarthnidd sj' beunj'dd ger

fy mron : a chywilyddfy wyneb a 'm
tddd;
16 Gan lais y gwarthruddw a 'r

cablwr : o herwydd y gelj'n a 'r ym-
ddlalwT.
17 Hyn oll a ddaeth amom : etto
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ni th anghofiasom di, ac ni buom
anlîj'ddlon yn dy gyfammod.
18 Ni throdd ein calon j'n ei hol

:

ac nid aeth ein cerddediad allan
o 'th Iwj'br di

;

19 Er I ti ein curo yn nhrigfa dreig-
iau : a thoi trosom â chysgod angau.
20 Oa anghofìasom Enw ein Duw :

neu estj'n ein dwylaw at Dduw dî-

eithr

;

21 Oni chwilia Duw hjm allan : can-
j's efe a jr ddirgeloedd y galon.
22 lë, ei" dy fwj'n di y 'n lleddir

beunydd : cyfrifir ni fel" defaid i 'w
Iladd.

23 Deffro, paham y cysgi, O Ar-
glwjdd : cyfod, na fwrw ni j'inaitb

jn dragj'wj'dd.
24 Pahani y cuddi dy wyneb : ac

yr anghoti ein cystudd a 'n gor-
thrj'mder ?

25 Canys gostj'ngwj'd ein henaid
i 'r Ilwcn : glynodd ein bol wrth y
ddaear.
26 Cyfod yn gynhorthwy i ni : a

gwared ni cr m\vyn dy drugaredd.

Psal. xlv. Eructavit cor meum.

TRAETHA fy nghalon beth da

,

dywedyd jt ydwj'f y pethau a
wneuthum i 'r brenhin : fy nhafnd
sy bin jsgrifenydd buan.
2 Teccach ydwyt nâ meibion dj'n-

ion ; tj'walltwj'd gras ar dy wefusau

:

o herwjdd hj-nny y 'th fendithiodd
Duw yü dragj'wj'dd.

3 Gwregjsa dy gleddyf ar dy glun,

Gadarn : à 'th ogoniant a 'th hardd-
wch.
4 Ac jTi dy harddwch marchoga

j'n llwj'ddiannus, o her^vj'dd gwir-

ionedd, a Iledneisnvydd, a chyfiiaw'n-

der : a'th ddeheulaw a ddysg i tì

bethau ofnad>vy.
5 Pobl a sjTthiant danat : o her-

wj'dd dy saethau llymion yn glynu
jmghalon gelynion y Brenhm.
6 Dy orsedd di, O Dduw, sy byth

ac yn dragj'wydd : tejTnwi'alen un-
iondeb j-w tej'mwîalen dy frenhin-
iaeth di
7 Ceraist gj-fiawnder, a chaseaist

ddrygioni : am hj'nnj- y 'th ennein-
iodd Duw, sef dy Dduw di, Sg olew
Uawenydd j-n fwy nâ 'th gyfeilíion.

8 Aro'gl raj'rr, aloes, a chasia, sydd
ar dy holl wisgoedd : allan o 'r pal-

asau ifori, â, 'r rhai y 'th lawenhas-
ant.

9 Merched brenhinoedd oedd jtu
mhUth dy bendefigesau : safai 'r fren-

H3
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hir.es ar dy ddtibeuUiw mc-a-n aur
coeth Ophir.
10 Gwraiido, ferch, a gwel, a gost-

«Tig dy glu5t : ac anghofia dj- bobl
dy hun, a th dy dad.
11 A'r Bre'nhin a chwennych dy

degwch : canys efe }tv dy lor di

;

ymostíTOg dithau iddo ef.

12 Jlerch Tjtus hefyd fj'dd yno âg
anrheg : a chyfoethogion y bobl a
ymbiliant â 'th wjnieb.

13 Merch y Brenhin sydd oU yu
ogoneddus o fe-wn : gemwaith aur
yw ei gwisg hi
14 5Ie\vn gwaith edau a nod'wydd

y dygir hi at y Brenlún : y morn-jTi-

ion y rhai a ddeuant ar ei hol, yn
gj'feiìlesau iddi, a ddygir attat ti.

15 Jlown llanenydd a gorfolídd y
dygir hwynt : deuânt i lys v Brenhin.
16 Dy feibion fj-dd ya lle dy dad-

au :
y 'rhai a vmei ya djT^-j-sogion jti

jT hoU dir.

17 Paraf goSo dy Enw jtu mhob
cenhedlaoth ac oës : am hj-nny j'

bobl a 'th foliannant byth ac yn
rtragy«Tdd.

Psal. xlvi. Beus noster refugium.

DüW sy noddfa a nerth i ni :

cjnnmorth hawdd ei gael mewn
cyfj^igder.

2 Am hynny nid ofnwii pe sym-
niudai 'r ddaêar : a phe treiglíd y
mynyddoedd i ganol y môr.
3 Ér rhuo a therfysgu o 'i ddyfr-

oodd : er cryuu o 'r mjTiyddoedd
gan ei j'mchnydd of.

4 Y mae afon, a 'i fTi'j'diau a law-
enha.nt ddinas Dduw : cj'ssegr pres-

wylfeydd y Goruchaf.
'ii Daw sydd j'n ci chanol ; nid j's-

gog hi : Duw a 1 cynuorthwya yn
fore íawn.
6 y cenhedioedd a derfj'sgasant, y

teymasoedd a ysgogasant : efe a
roddes ei lef, toddodd j' ddaear.
7 Y niae Arglv/j'dd y Uuoedd gyd

ä ni : y m.ie Duw jacob j'n aín-

ddifTj'nfa i ni.

8 Deuwch, gwelwch weithredoedd
j-r Arglwydd : pa angliyfanncdd-dra
a ATnaeth efe ar y ddaear.
9 Gwna i rj'feloedd beidio hyd eith-

af y ddaear : cfe a ddryllia 'r bwa,
ac 3 djT y waj'wuon ; êfe a Ij'sg y
cerbydau â thân.
10 Pcidiwch, a gwj'bj'ddwch mai

mj'fì sy Dduw : dyrchefír fì j'm mysg
j" cenhedloedd, "dj'rchefir (î ar j'

ädaear.
1Ô4

11 Y mao Arglwydd j' lluoedd gj'd

â ni : amddiö'j'nfa i m j'w Duw ja-
cob.

ípniIJnljatDnol SKcìJîit.

Psal. .\hii. Omnes gentes, plaudile.

YR holl bobl, curwch ddwjiaw :

llafar geuwch i Dduw â Ilef

gorfoledd.
2 Canys jr Arglwj'dd goruchaf sydd

ofnadw-j' : Brenhin' mawr ar jt hoU
ddaear.'

3 Efe a ddwg y bobl danom ni : a 'r

cenhedloedd dan cin traed.

4 Efe a ddethol ein hetifedcüaeth i

ni : ardderchowgrwj'dd Jacob, yr
hwn a hoffodd efc.

5 DjTchafodd Duw â Ilawen-floedd

:

yr Arghvj'dd â sain udgorn.
6 C'enwch fawl i Dduw, cenwch :

cenwch fawl i 'n Brenhin, cenwch.
7 Canj's Brenhin yr holl ddaear yw
Duw : cenwch fawl j-n ddoallus.

8 Duw sj'dd j'n ternasu ar y cen-

hedloedd : eistedd y mae Duw ar
orseddfaingc ei sancteiddrwj'dd.

9 Fendefigion y bobl a ymgasglas-
ant ynghÿd, sef pobl Duw Abra-
ham : canys tariannau y ddaear yd-
ynt eiddo Duw : dirfawT y dyrchaf-
-j'd ef.

Psal. -'d^TÌi. 3Tagnns Dominus.

MA'WTl yw 'r Arglwydd, a thra
moliannus : j'n ninas ein Duw

ni, j-n ei fj-nydd sanctaidd.

2 "Tegwch bro, Uawenjdd jrr hoU
ddaear. j'w mjnydd Sion : yn j'st-

Iysau 'r 'goglo'dd, dinas y Brenìdn
mawT.
3 D'uw jTi ei phalasau : a adwacnir

j-n amddiíijnfa.
4 Canys ele y brenhinnedd a ym-

g'.i;a'alíasant : aethant heibio vng-
h'vd.

5 H^Ty a welsant, felly y rhj'fcdd-

asant : brawj'chasant, ac aothant
j'maith ar íîì'ivot.

6 DychrjTi a ddaeth amynt j'no :

a dolür, rncg-Is g'.vTaig j'n e^or.
7 A gwnt y dr.-j'rain : y drj'lli

longau 'r môr.
8 Megis y clj'wsom, felly y gwel-

som yn ninas Argl'.yj'dd y íluoedd,

vn ninas ein Duw ni : Duw a'i sicr-

hâ hi VII dragywj'dd.
9 M'eddyliasom, O Dduw, ara dy

drugaredd : j'nghanol dy deral.

10 Megis y mae dy Enw, O Dduw,
feUy y mae dy fawi hj-d eithafoedd
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y tir : cyílawn o gjfiarader yw dy
ddeheulaw.
11 Llawoî'.j-ched mynydd Sion, ac

jinhyfn-ded uierched Jùdah : o her-
wj-dd dy farnedigaethau.
12 Amgylchwc)! Sîon, ac ewch o 'i

li.inigj-lch hi : rhifwch ei thjTau hi.

13 YstjTÌwch ei rhagfuriau, edrych-
wch ar ei phalasau : fel y myuegocli
i 'r oes a ddelo ar ol.

14 Canys y Duw hwn yw eiu Duw
ni bj-tli ac j-n dragj"wjdd : efe a 'n

tywj-s ni hyd angau.

Psal. x1k. Auditc hocc, omnes.

CLYWCH hj-n, yr holl bobloedd :

gwrandewch hjTi, hoU drigoüou
y byd

;

2 Yn gystal g\vreng a bonheddig :

cyfoethog a thlawd yughd.
3 Fy ngcnau a draetha ddoethin-

eb : a mj-fyrdod fy nghalou fydd r.m
ddeall.

4 Gostyngaf fy nghlust at ddîarcb :

fy nammeg a ddatguddiaf gyd â 'r

deljTi.

ö Paham jt ofnaf yn amser adfyd :

pan y'm hàmgj-lchjno anwiiedd fy

s<idlau ?

6 Rhai a ymddiriedant yn eu gol-
ud : ac a jTntîi-ostiant yn llîosuwg-
rwydd eu cyfooth.

7 Gan warcc'.u ni v.ared neb ei

frawd : ac ni all cfe roddi iawii dros-
tü i Dduw.
8 (Canj's gwerthfu'nT j'w prjTiiad cu

bciiaid : a hynny a baíd bj-th.)

9 l-'el y byddo efc byw byth : ac ua
welo Iygredigaetl!.

10 Cânys efc a wel fod y doethion
yu mcirw : jt un flimud y derfydd
am ft'ol ac ynfyd

;
gadawant eu gol-

ud i m-aiU.
11 Eu meùdwl jiy, y peiy eu tai yn

dragj-wjtid, a 'u trigieydd hyd gên-
hcdlactîi a clienhedlaoth : henv.-aiit

eu thoedd ar eu henwau cu hunaiii.
12 Er hynny djTi mewn anrhydedd,

Did erjs : tebyg j'w i anifeiúaid a
ddifethir.

13 Eu flbrdd jTna yw eu hyiifyd-
rwydd : etto ëu hiiiogaeth ydynt
foddlon i'w hjTnadrodd.
14 Fel defaid y gosodir lnvj'nt yii

uifem ; angau a jTubortb arnynt

;

a 'r rhai cyiìawn a lj'^vudraethâ ar-
nj'nt y bore : a 'u tegwch a dderfydd
J'n y bedd, o 'u cartref.
15 Etto Duw fL wai'ed fy enaid i

o feddiant uft'ci'n : canys efe a 'm
derbj'u i.

IG Kac ofna pan gyfoethogo un :

pan ychwanego gogoniant ei d ef.

17 Canys WTth farw ni ddwg efo

ddim ymaith : ac ni ddisgyn ei ogon-
iaiit ar ei ol cf.

18 Er iddo yn ei fj-wyd fenditlilo

ei enaid : canmolant dithau, o bj'ddi

da wrthyt dy hun.
19 Efe a â at genhedlaeth ei dad-

au : ac ni welant oleuni byth.
20 Dyn meìvn anrhydedd, ac heb

ddeall" : sj' gyffelyb i anifeiliaid a
ddifetlür.

ISorcol aStlíîiìii.

Psal. 1. Deus deorum.

DUW y duwiau, sef jt Arglwydd,
a lefàrodd : ac a alwodd y ddae-

ar, o godiad haiü hyd ei fachludiad.
2 Allan o S'ion, pêrffeithrwydd teg-

wch : y Uewj'rchodd Duw.
3 Eiu Duw ni a ddaw, ac ni bj'dd

distaw : tâu a ysa o *i flaen ef, a
thj'mmestl ddirfawT fjdd o 'i am-
gj'lch.

4 Geilw ar y nefoedd oddi uchod :

ac ar y ddaear, i farnu ei bobl.

5 Cèsglwch fy saint j'nghd attaf

tt : y rhai a wiiaethant gyfammod ä
mi tnvy aberth.
6 A 'r nefoedd a fi'negant ei gyf-

iawnder ef : canys Duw ei hun sy
FarnOT.
7 Clj-wch, fy nihobl, a mi a lefar-

af; O Isracl, a mi a dj'stiolaethaf

i 'th erbyn : Duw, sef dy Dduw di,

ydwTf fi-

8 íîid am dy aberthau y 'th ger-
yddaf, na 'th bocth-offrj'mmau : arn
îiad oeddj'nt gcr fy mr'on i jti was-
tad.

9 Ni chynimeraf fustach o'th d :

na bj'chod o'th gorlannau.
10 Canys holl f\nstfiIod y cocd yd-

jnt ciddof fi : a 'r anifcüiaid ar" fil

o fynvddoedd.
11 Ádwaen holl adar y mynydd-

oedd : a g\vllt anifeiliàid j' maes
ydjTit ciddof fi.

12 Os bydd newyn aruaf, ni ddy-
wedaf i ti : canys byd a 'i gj'flawn-
der sydd eiGiîof fi.

13 A fwjttâf tì gig teirw : neu a j'faf

fi waed bychod ?

14 Abcrtha foliant i Dduw : a thâl
i 'r Goiuchaf dy adduncdau.
15 A galw arnaf fi yn nydd trall-

od : mi a 'th warcdàf, a thi a 'm
gogoneddi.
16 Ond wrtli yr annuv,iol y dywed-
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odd Duw : Beth sydd i tì a fynegech
ar fy neddfau, neû a gjinnierech ar

fy nghyfammod j-n dy enau ?

17 Gan dy fod yn cäsâu addysg : ac
3m tafìu fy'ngeiriau i 'tli oL
18 Pan welaist leidr, cjttunaist âg

ef : a 'th gj-fran oedd gj'd â 'r god-
inebwJT.
19 G'ollj-ngaist dy safn i ddrygioni :

a 'th dafôd a gj-d-bletha ddichell.

20 Eisteddaist a d5^vedaist yn er-

byn dy frawd : rhoddaist enllib i fab
dy fam.
21 H}-n a wnaethost, a mi a dew-

ais ; ty'biaist dithau fy mod yn gwbl
fel U dy hun : ond mi a 'th argv-
oeddaf, ac a 'u trefnaf o fiaen dy
lygaid.

22 Uaallwch h>Ti yn awr, y rhai
ydych jni anghofio Duw : rhag i

mi cich rhwj-go, ac na byddo gwar-
edydd.
23 Yr hwn a abertho foliant, a 'm

gogonedda i : a 'r neb a osodo ei

ffordd yn iawn, dangosaf iddo iach-
awdwríaeth Duw.

Psal. ü. Misercre tnei, Deus.

TRUGARHA wrthyf, O Dduw,
}i\ ol dy drugarowgrwydd : yn

ol Uiaws dy" dosturiaethau, dilea fy

anwireddaû.
2 Golch fi yn IhnT-ddwys oddi wrth

fy anwiredd : a glanliâ 'fi oddi wrth
fy mhechod.
3 Canys yr wyí jti cydnabod fy

nghamweddau : a 'ra pechod sydd
yn waetad ger fy mron.
4 Yn dy erbyn di, dydi dy hunan,

y pechais, ac "y gwneuthum y drwg
hwn j-n dy olwg : fel y 'th gyfìawn-
hâer pan "leferych, ac y byddit bur
pan famech.
5 Wele, mewn anniredd y 'm Uun-

iwyd : ac mewn pechod y beichiog-
odd fy mam amaf.
6 ele, ceraist wirionedd oddi
mewn : a pheri i nü wj-bod docth-
ineb yn y dirgeL
7 Glanhä fì âg isop, a mi a lan-

hêir : golch fì, a byddaf wnnach
nâ 'r eira.

8 Par i mi glywed gorfoledd a Ilaw-
enydd : fel y Uawenycho 'r esgjTu a
ddiyUiaist.

9 Cuddia dy wyneb oddi wTth fy

mhechodau : a dilea fy hoU anwir-
eddau.
10 Crea galon lân j-nof; Ó Dduw :

ac adne^yydda ysprj-d uniawn o 'm
mewn.
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11 Na fwrw fi j-maith oddi ger dy
fron : ac na ctíjTnmer dy Ysprj'd
sanctaidd oddi wrthj-t
12 DjTo drachefn i mi orfoledd dy

iachawdwriaeth : ac ä 'tb hael Ys-
prjd cynnal fì.

13 Y"na y dysgaf dy ffyrdd i ral

anwir : a phechaduriaid a droir
attat.

14 Gwared fi oddi wrth waed, O
Dduw, Duw fy iachawdwriaeth : a 'm
tafod a gân yh liafar am dy gyfiawn-
der.

15 Arglwydd, agor fy ngwefusau :

a 'm genau' a fynega dj- foliant
16 Canys ni chwennychi aberth ; pe

amgon, mi a 'i rhoddwn : poeth-off'

rwm ni fynni.

17 Abe'rthau Duw ydynt j-spiyd

dr\'lliedig : calon ddrj-Uiog gj'studd-

iedig, O Dduw, ni ddirmygi.
18 Gwna ddaioni yn "dy ewj-Uys-

garwch i Sîon : adcilada furiau Je-
rusalem.
19 Yna y byddi foddlon i ebyrth

cj-fiawnder, i boeth-offrwm ac ab'erth

llosg : j-na 'r ofirj-mmant fustj-ch ar
dy allo'r.

PsaL liL Quid ffloriaris?

PAHAM jT ymffrosti mewn dryg-
ioni, O gadam : y mae trugar-

edd Duw j-n parhâu yn wastadoL
2 Dy dafod a ddychjTnmj-g j-sgel-

crder : fel eUj-n Uym, jti gwneuthiir
t^Tj-U.

3 Hof&ist ddrygioni jm fwy nâ dai-
oni : a chelwj'dd j-n fwy nâ thraethu
cj-fìanTider.

4 Hoffaist bob geiriau distrj"VT : O
I dafod twj-IIndrus.

I 5 Duw "a 'th ddistrywia dithau yn
dragj-wj-dd : efe a 'th gipia di j-rn-

aith, ac a 'th dj-nn allan o 'th bab-
ell, ac a 'th ddiwrciddia o «iir y rhai
byw.

j
6 Y cj-fiawn hefj-d a welant, ac a

ofnant : ac a cliwarddant am ei

I

ben.
7 Wele 'r gwr ni osododd Dduw jm

;
gademid iddo : eitlir jrmddiriedoàd
yn IUosowgrwj-dd ci oîud, ac a ym-
nerthodd yn ei ddrj-gioni.

8 Ond mjrfi ^ fel olew - \\-\"dden
' werdd yn nh Dduw : jTnddiiiedaf
1 yn nhrugaredd Duw byth ac jn
]

dragywydd.
9 Clodforaf di jm dragjrwydd, o her-

wydd i ti wneuthuE hyn : a disgwyl-

iaf wTth dj Enw ; canys da yw ger

I
bron dy samt.
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PsaL liü. DiTit insipiens.

DYWEDODD JT ynfsd Tn ei

galon, Xid oes un Duw : Ym-
iTOTasant, a gwnaethant ffiaidd an-

wiredd ; nid oes un ya gwneuthur
daionL
2 Edrychodd Duw i lawr o'r nef-

oedd ar feibion dynion : i edrjch a
oedd neb yn ddeällus, ac yn ceisio

Duw.
3 Ciliasai pob un o honynt yn y?g

ei gefn ; cyd-ymddifwj-nasent : nid

oes a wnel ddiiioni, nac oes un.

4 Oni yrT gweithredwjr anwiredd ?

y rhai sj'dd yn bwytta fy mhobl, fel

y bwyttocnt fara : ni alwasant ar
Dduw.
5 Yno 'r ofhasant gan ofn, lle nid

oedd ofn ; canj-s Duw a wasgarodd
esgjTn yr hvra a 'th warchaeodd :

gwârad'yddaist hwynt, am i Dduw
eu dirmygu Imy.
6 O na roddid iachawdwriaeth i

Israel o Sîon : pan ymchwclo Duw
gaethiwed ei bobl, y Uawenycha Ja-
cob, ac JT jTnhyfryda IsraeL

Psal. liv. Dcus, ìn nomìne.

ACHUB fi, O Dduw, yn dy Enw :

a bam fi j-n dy gademid.
2 Duw, clyw fy ngweddi : gwríindo

ymadrodd fy ngenau.
3 Canj-s àîeithriaid a gyfoda=ant

i 'm herbj'n, a 'r trawsion a geisinnt

fy euaid ': ni osodasant Dduw o 'u

blaen.
4 Wele, Duw sydd jti fy nghyn-

northwyo : yr Arglwj'dd 'sydd jtu
mj'îg y rhai a gynhaliant fy "enaid.

5 Efe a dâl ddrwg i 'm gclj-nion :

tor hwjTit j-maitiî yn dy \\irio'nc;dd.

6 Abërthâf it' j-n ewyllj-sgar : clod-
fbraf dy Enw, "O Argl\\-ydd ; canys
da yw.
1 Canys cfe a 'm gwaredodd o bob

trallod : a 'm Iljgad a welodd ei ew-
yllys ar fy ngeljnion.

PsaL Iv. Exaudt, Beus.

GÌYRAN'DO fj- ngweddi, O Dduw

:

ac nac jTriguddia rhag fj- ncis-

yfiad.

2 Gwrando amaf, ac erglj-w fì :

cwynfan yr ydwyf yn fy ngweddi,
a tnuchan

;

3 Gan lais y gelyn, gan orthrjTnder
jT annuwiol : o herwydd y maent
yn b'nTw anwiredd arnafi àc yn fy

ncliasâu yn Ilidiog.
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4 Fy nghalon a ofidia o 'm raewn :

ac ofn angau a syrthiodd amaf.
5 Ofn ac arswj-d a ddaeth amaf : a

dychrjTi a 'm gorchuddiodd.
6 A dj-wedais, O na bai i mi aden-

ydd feí colommen : yna 'r ehedwn
jmaitli, ac y gorphwj-swn.
7 Weíe, crwj-drwn jtu mhell : ac

arhos\Tn jtî jt anialwch.
8 Brjsin ì ddiangc : rhag y gwýnt

ystorinus a 'r djTnmestL
' 9 Dinj-stria, O' Arglwjdd, a givahan
eu tafodau : canys gwelais drawsder
a chj'nnen yn y ddinas.

10 Dydd a nos yr amgylchant hi

ar ei muriau : ac y mae ânwiredd a
blinder yn ei chanol hi.

11 AnÀireddau sydd jti ei chanol
hi : ac ni chilia tjU a dichell o'i

heolydd hi.

12 Canys nid gclyn a 'm difenwodd

;

j"na y dloddefaswn : nid fy nghas-
(Idj-n a jTnfa^^TTgodd i 'm herbyn

;

vn;i mi a ^-mguddíaswn rhagddo ef.
'
13 Eithr'tydi, ddjn, fy nghydradd :

fv tîordd^yr" a 'm cydnabod,
'14 Y rhai oedd felvis gennym gyd-
gjfrinachu : ac a rodiasom id Dduw
jTighÝd.
15 Rhuthrcd nianvolaeth amynt,

a disgynant i utlera yn fj-w : canys
drygioni sjdd jti eu cartref, ac yn
cu mj'sg.

10 Jlyfì a wacddaf ar Dduw : a 'r

Arglwj'dd a 'm hachub L
17 HívjT a bore, a hanner dj-dd, y

gweddîaf, a b\-ddaf daer : ac efe a
glvw fy Ucfcrydd.
18 Efe a wârcdodd fy enaid mewn

heddwch oddi wrth y rhyfel oedd
i 'm herbyn : canys yr oedd Uawer
gvd à mi.
Ì9 Duw a glyw, ac a *u darostwng

hwjiit, jT h«Ti sydd yn aros erloed :

aiTi' nad oes gj'fnemdiau iddyrt, ara

hrany nid ofn'ant Dduw.
20 Éfe a estjTioid ei law yn erbjTi

y rhai oetìd heddycìUon âg ef : efe a
aorrodd ei gyfammod.
21 Llyfhach oedd ei cnau nag ym-

onyn. u rhyfel yn ei galon : tjTierach

oedd ci eiriau nag olew, a hwynt yn
glcddyfau noethion.

22 B'wrw dy faicli ar yr Arglwydd,
ac efe a 'th gynnal di : ni ad i 'r cjrf-

iawn vsgogi bj-th.

23 Tithau, Dduw, a 'n disgyni

hwjTit i bydew dinjsír : gwj'r gwaed-
lyd' a thrj-IIodrus ni byddant bj-w

Hanner eu dyddiau ; ond mj-fi a ob-

eithiaf vnot tL
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Psal. hi Mìserere mei, Deus.

TRDG^UIHA ivTth5-f, O Dduw;
canj-s cij-u a 'm Uj-ngcai : beu-

nydd, gan ymladd, y 'm gorthrymma.
2 Beunydd y 'm llyngc.ai fy ngel-

jTiion : canys Ìlawer sydd yn rhyfela
i 'm herbyn, O Dduw Gorúchaf.
3 Y dydd yr o£n-\v3-f : mi a ym-

ddiricilaf jTiot ti.

4 Yn Nuw y clodfüraf ci air, j-n

Nuw y gobcitliiaf : nid ofuaf beth a
^vnel cnawd i mi.
5 Beuuydd y cam-gj'mmeraut fy

ngeiriau ": eu lioll feddyliau sydd
i 'm herbyn er drwg.
6 Hwy a jmgasglant, a lechant : ac

a wj'liant fj- nghamrau, pan ddis-
gwjîiant am fj- cnaid.

7Á ddîangaiít liwj- trwj- anwü-edd :

disgjTi y bobloodd hj-u, O Dduw, yn
dy lÌdiowgiT.'ydd.

8 Ti a gyfiifaist fy symmudiadau

:

dod fy nagrau yn dy gostrol : onid
ydj-nt jTi dy lyfr di ?"

9 Y dj'dd j" Uefwj-f arn:it, yna y
dychwelir fy "ngelynion yn eu p%Tth-
ol : hyn a wn ; âm foci Duw gjd â
nii.

10 Yn îíuw y moliannaf ci air : yn
yr Arglwydd y luoliannaf ei air.

11 Yn Nuw 'r jTnddiriedais : uid
ofnaf beth a wiicl djii i mi.
12 Arnuf li, O Dduw, y n;ac dy add-

unedau : talaf i ti foliant.

13 Canys g\varedaist fy cnaìd rhag
angau : oui wai-edi fy nhraed rhag
HjTthio, fcl j' rhodiwj-f ger bron Duw
yngoleuni j" rhai bj' ?

PsaL l\ii. Miscrcre viei, Bcus.

TRUGARHA wrthj-f, O Dduw,
trugarhâ wrthj'f ; canj's ynot y

gobeithiodd fj' enaid : îe, yngiij'sgod
dy adenydd y gobeithiaf, hyd onid
el jT afiwydd hwii heibio.

2 Galwaf ar Dduw goruchaf : ar
Dduw a gwblhâ â mi.
3 Efc a enfj-n o 'r nefcedd, ac a 'ra

gwaied oddi wrth warlhrudd yr hv,-n

a 'm llj-ngcai : Dcnfj-n Duw "ei dru-
garedd a 'i ivirionedd.

4 Fj' enaid sj'dd j-m mj'sg Uewod
;

gorwedd jt wjf ym mysg dj-nion
poethion : sef meiîjion dyiiion, y rhai
y mae cu dannodd yn waywifyn a
saethau, a 'u tafod j-n gleddyf Uj-m.
5 Ymddyrch.a, Dduw, uwch y nef-

oedd : a byUJod dy ogoni.ant ar jt
holl dd.icar.

i:s

I 6 Darparasant r^-yd. 1 'm traed ;
I ci-ymmwyd fy cnaid : cloddiasant
bydew o 'm blaen ; syrthiasaut \n
ei ganol.

I

7 Parod yw fv nghalon, O Dduw,
parod yw fy nghalon : canaf a chan-
molaf.

i

8 Deffro, fy ngogoniant ; dofîro, nabl
I a thelyn : defîroaf j-u fore.

9 Clodforaf di, Arglwj'dd, ym tnjsg

I
y bobloedd : canmolaf 'di j'm mysg y
cenhedloedd.

I

10 Canys mawr j-w dy drugaredd
I hyd y ne"foedd : a th wirionedd hyd
j

j' cjTumylau.
11 YmddjTcha, Dduw, uwch y nef-

I

oedd : a bydded dy ogoniant ar yr
holl ddacar.

I

Psal. h'iii. S( vcre titiquc.

AI cj'fiawnder j'u ddîau a dracth-
- wch chwi, Ô gj-nnulleidfa : a

I

fernwch cliwi unioiideb, O feibion
dj'nion ?

2 An\vircdd yn hj-trach a wcith-
redwch yn y galon : trawsder cicli

dwylaw jt ydych j'n ei bwj'so ar y
ddaear.
3 O 'r groth yr j'mddîeithi-iodd y

rliai aimuwiol : o 'f bru y cyfoUiorn-
asant, gan ddyivedyd cel\vj'dd.

'

4 Eu gwenwyn sy fel gwenwjii
san)h : y maeiìt fel y neidr fj'ddar
yr íion a gau ei chlustiau

;

5 Yr hon iii wrendy ar lais y rliin-

wjr : cr cyfanwdded fj'ddo 'rswynwT.
Û Drj'llia, O ÎJduw, eu dannedd j'u

cu gcneuau : tor, O Arglwjdd, gil-

ddannedd y Ilev.'od ieuaingcr
7 Todder"hwjTit fcl dj'froedd sydd

yn rhedeg yn wastad : pan saetho cu
saethau, byddant megis wedi eu torri.

8 Aed j-maith fel malwodeu dawdd,
neu crthj'l gwTaig : fol na welont j'r

haul.
9 Cj'n i 'ch crochanau glywed y

mîeri, efe a 'u cj'mmcr hwyiit j-m-
aith megis â chorwj'nt, yn fyw, ac
j'n ei ddiçofaint.

10 Y cj-hawn a lawenycha pau welo
ddîal : efe a ylch ei draed yngwaod
JT annuwiol.

"

11 Fel j' dywedo dyn, Dîau fod
firwyth i 'r cj'tìawn : dîau fod Duw
a fárna ar y ddaear.

íPnîìin^aíBuoI gsaeîJii.

PsaL lix. Eripe tne de înimicis.

FY Nuw, gwared fi oddi \vrth
ty

ugelynion : amddifìyn íi oddi
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wTth y rhíü a jini-jfodant i 'm her-
byn.
2 Gwared fi oddi ^^Ttli weithred\rÍT

anwiredd : ac achub li rhag y gwjiT

gfwaedlyd.
3 Caiij-s wele, cynllwynasant yn er-

byn fy enaid ; ymgasglodd cedjTn
i 'm herbyn : níi ar fy mai ua 'm
pechod i, b ArshvTi-dd.

4 Rhedant, ymbârottoant, hcb an-
wiredd ynof ii : defúo dithau i 'ia

cymmorth, ac cdrych.
5 A thi, Arglwj'dd Dduw 'r llu-

oedd, Duw Israel, deffro i ymweìed
ä 'r holl genhedloedd : na thrugar-
hâ wTth neb a waant anredd yn
faleJsuE.

6 Dychwelantg)-d â 'r hwyr : cyfartli-

ant fël cwn, ac amgj'lchant y ddina?.
7 AVeIe, brtiieiriant â 'u geuau

;

cleddyfau sdd yn cu g^vefusau :

canys pwy, (moddant) a gl5"w?

8 Ond tdi, O Arghvydcl, a 'u gwat-
wori hwjTit : ac a chwcrddi am ben
yr holl genliedloedd.
9 O herwydd ei nerth ef, y d:s-

gí\-yliaf wrthyt ti : canys Duw j-w fy

am'ddiliynfa.
10 Fj' Nuw trugarog a 'm rhag-

flaena : Duw a mia i mi welcd fy

ewj-Ilys ar fy ngelj-nion.

lì îna ladd bwj-nt, rhag i 'm pobl
anghofio : gwasgar hwjTit yn dy
r.orth, a darostwug hwjTit, O Ar-
ghTj-drt cin tarian.

12 Am bechod eu genau, ac ymad-
rodd eu gwcfusau, dalier hwjnt jni

cu balchder : ac ara y felldíth a" 'r

celwydd a dracthanL
13 Difa hwjnt yn dy lid, difa, fel na

bj'ddont : a gvvj'byddant mai Duw
sydd yn Uyv.odraethu yn Jacob, hjd
eithafoedd' y ddaear.
14 A dychv.-elant gyd â 'r hwyr, a

chyfarthant fel cwn : ac anigj'lchant

y ddinas.
1-5 Crwj'drant nm fwyd : ac oni 's

digonir, gnvgnachant.
16 Jlinnau a ganaf am dj' nerth,

îe, llafar-ganaf am dy druga'redd jtÍ

fore : canys buost jti amddifiynfa i

mi, ac yn" noddfa jti y dydd' y bu
cyfyngder amaf.
17 I ti, fj- neith, y canaf : canj-s
Duw yw fy amddiSynfa, a Duw fj'

nhnigaredd.

Psal. lx. Deiti, repulisti nos.

ODduw, bwriaist ni ymaith, gwas-
geraisí ni, a sorraist : dychwel

attom drachefn.
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2 Gwnaethost i "r ddaear grjmu, a
hoUtaist hi : iachâ ei briTOau ; canys
y mae jti crrau.
3 Dangosaist i 'th bobl galedi : dî-

odaist ni â gyrin madi-ondod.
4 Rhoddaist faner i 'r rhai a 'th

ofnant : i 'w djTchafu o herwydd y
grririonedd.

5 Fel y gwareder dy rai an^vyl : ach-
r.b â 'th ddeheulaw, a gwrando ti.

6 Duw a leíarodd jti ei sancteidd-
rH-jdd, Llawenychaf, rliannaf Sich-
em : a mesuraf'ddylirj-n Succotli.

7 Edddof fi yw Gilead, ac eiddof fl

Manasseh : Ephraim hofj'd yw nerth
íy mhen ; Judah yw fj- neddf.
8 Moab yvi fy nghròchan golchi :

dros Edom y bwriaf fj- esgid ; Philis-

tia, ymorfoledda di o 'm plegid i.

9 Pwj- a 'm dv.g i 'r ddinas gadam :

pwy a 'm harwain hyd j-n Edom ?

lÖ Onid tj-di, Dduw, yr hwn a 'n

bOTiaist j-maith : a tlíydi, O Dduw,
vr hvra nid ait allan gj-d â 'u Uu-
ôodd?
11 îloes i ni gj-nhorthAvy rhag cyf-

yngder : canys ofer yvr ymwared
dyn.
12 Yn iíuw y gwnawn wroldeb :

canj-s efe a sathr eiu gelj-nion.

Psal. ìxì. E.iatidi, DeiíS.

CLYW, O Dduw, fy Ilofain :

gwrando ar fy ngwcddi.
2 O eithaf y ddaear y llcfaf attat,

pan lesmeirio fy nghalon : arwain fi

i graig a fyddo uwch nâ mi.
3 Cauj-s buost yn noddfa i uü : ac

yn drcadam rhag y gelyn.
' 4 Preswj-liaf yn d babell byth :

a 'm hymddiried fydd dan orchudd
dy adeûj-dd.
5 Canys ti, Dduw, a glj-waist íy

adduuedau : rhoddaist ciiieddiaeth
i 'r rhai a ofnant dy Enw.
6 Ti a estj-ni oes y BronMn : ei

fljmyddoedd'fj'ddantfel cenhedlaeth-
au lawer.
7 Efe a erj-s bj-th ger bron Duw :

darpar drugaredd a gwirionedd, fel

j- cadwout cf.

8 FeUy y canmolaf dy Enw yn dra-
gj-wj-dd :"fel y talwyf 'fy addunedan
beunydd.

BBoríoI a®íHîli.

Psal. hdi Nonne X>i i/ ?

V4 ^RTH Dduw jm unig y disgwyl
' ' fy enaid : o hono ef y daw ìy

iaehawdwriaeth.
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2 Efe yn unig yw fy nghrais, a 'm
hiachaw(l\íTiaeth : a 'm hamddiffyn

;

ni 'm ma\vr ysgogir.

3 Pa hd y bwriedwch aflwj'dd yn
erbyn gr ? lleddir chwi oU : a bydd-
wch fel magwjT ogATj-ddedig, neu
bared ar ei ogAvydd.
4 Ymgj-nghorasant ya unig i 'w

fwrw ef i lawr o 'i fawredd ; lioffas-

ant gelwjdd : â'u geneuau y ben-
dithiant, ond o 'u mewa y mcUdith-
iant
5 O fy enaid, diígwjl wrth Dduw

yn unig : canj's ynddo ef y mae fy

ngobaith.
6 Efe jni uiiig j"vv fj- nghraig, a 'm

hiachadwiiaetlì : efe jw fj- am-
ddiífynfa; ni'm hj-sgogir.

7 Ÿn jS'uw y mae fy iachawd\vr-
iaetli a'm gogoniant : craig fy nghad-
emid, a 'm noddfa sydd yn Nuw.
8 Gobeithiwch jTiildo "ef bob am-

ser; O bobl, tywelltwch eic!i calon
ger ei fron ef : Duw sj' uoddía i

DÌ.

9 Gwagcdd jti ddîau j"w meibion
djTiion, geudab yw meibiou gwr :

i 'w gosod j'n y clorian, ysgafuach
ydj'nt hwj' i gj-d na givegi.

10 Nac j'mddiriedwch mewn traws-
der, ac mewn trais na fyddwch ofer :

03 cynnydda golud, na "roddwch eich
calon arno.
11 Unwaith y dywedodd Duw, clj'w-

ais hj-nny ddwj'waith : mai eiddo
Duw jnv cadermd.
12 Trugaredd hefyd sjdd eiddot ti,

O Arglwydd : canys ti a deli i bob
dj'n j-n oì ei weithred.

PsaL lxiii. Deus, Deus meus.

TI, O Dduw, yw fy Nuw i ; yn fore

y 'th geisiaf : sycliedodd fj' enaid
am danat, hiraethodd fy nglinawd
am danat, mewn tir cras a sycliedig
heb ddwfr

;

2 I weled dy nerth a 'th ogooiant

:

fel y 'th welais yn y cyssegr.

3 Canys gwell j-w dy dmgaredd di

nà 'r bj-^í-jd : fy ngwefusau a 'th fol-

iannant.
4 Fel hj-n y 'th glodforaf j-n fy
mywjd : djTchafaf fy uwylaw yn dj'

Enw.
5 Megis ä mer ac â brasder y dig-

onir fy enaid : a 'm genau a 'ttì fawl
ä gwefusau Uafar.

6 Pan y 'th gofiwj'f ar fy ngwely :

myfyriaf am danat j'ngwj'Iiadwr-
iaethau 'r nos.

7 Canya buost gynhorthw7 i mi :

160

am hj'nny j-nghysgod dy adenj'dd y
gorfoleddaf.

8 Fy enaìd a In wrthyt : dy dde-
heulaw a 'm cj'nnal.

9 Ond y rhal a geisiant fy enaid i

ddistryw : a ant i iselderau i ddaear.
10 SjTthiant ar £ìn y cleddj-f : rhan

Uwj-nogod fj'ddant.

11 Ond y Brenhin a lawenj'cha jm
Nuw; gorfoledda pob im a dyngo
iddo ef : eithr cauir genau y rhai a
ddj-wedant gelwj'dd.

PsaL L\iv. Exaudi, Deus.

CLYW fy Uef, O Dduw, yn fy
ngweddi : cadw fy einioes rhag

ofn y gclj'n.

2 Cudd fi rhag cj'frinach y rhai
drygionus : rhag tei'fj'sg gweithred-
wvr anwiredd

;

â Y rliai a hogant eu tafod fel

cleddyf : ac a crgydiant eu saethaii,
sef geiriau chwerwon

;

4 I saethu 'r pertíaith j-u ddû'gel :

jTi ddisj'mmwth y sacthant ef, ac nid
ofnant.

5 Ymwolant mewn peth drygion-
us : j'mchwedleuaut am osod maglau
yu ddirgel : dywedant, Pwj' a'u gwel
hwj'nt?
6 Chwiliant allan anwireddau ; gor-

phenant ddj'fal chwilio : ceudod a
chalon pob ün o hor.ynt sy ddofn.
7 Eithr Duw a 'u "saetha hwynt :

â saeth ddisj'mujwth jt arcnoUir
hwj-nt
8 FeUy hwy a wi:ant i 'w tafodau

eu hun syrthio ai'nynt : pob un a 'u

gwelo a gilia.

9 A pliob dj'n a otna, ac a fj'nega
waith Duw : canj's doeth-ystjTiant
ei waith ef.

10 Y cj-fiay.-n a lawenj'cha yii yr
Arglwj'fíd, ac a obeithia ynddo : a 'r

rhai uniawn o galon oU a orfoledd-
ant.

íPn)ìinI)afiûnoI î^cîíîit.

PsaL Lxv. Te decet lìymnus.

MAWL a th erys di yn Slon,
O Dduw : ac i ti y teUr jt add-

uned.
2 Ti jT hwn a wrandewi weddi :

attat ti y daw pob cnawd.
3 Pethau anwir a 'm gorchfygas-

ant : ein camweddau ni, ti a 'u

glanhêi.
4 Gwn ei fyd yr hwn a ddewisech,

ac a nesäech attat ; fel y trigo yn dy
gynteddoedd : nyni a ddigonir ä dai-

oni dy d, sef dy deml sanctaidd.
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6 Attebi i ni tnvy betbau oínaA-

wy, yn dy gyfiawnder, O Dduw ein

hiachawdwriaeth : gobaith holl gyr-

rau 'r ddaear, a 'r rhai sy bell ar y
môr.
6 Yr hwn a sicrhä 'r mynyddoedd

trwy ei nerth : ac a ì^Tegjsir â chad-
emid.
7 Yr hwn a ostega dwrf y mor-

oedd : tìvrf eu tonnau, a therf>-sg y
bobloedd.
8 A phreäwylwr eithafoedd y byd

a ofnant dy' arwjddion : gT\-nai i

derfyn bore a hwjT lawenycnu.
9 Ÿr wj-t TO yniwcled ä 'r ddaear,

ac yn ei Hyhâu hi ; \t ydwj-t jti ei

chj'foethogi hi jti ddirfa^Tr âg afon
Duw, jT hon sj'dd jti Uawn dwfr :

yr wj-t j-n paröttôi 'd iddj-nt, pan
ddarperâiít felly iddi.

10 Gan ddyfrhâu ei chefnau, a gost-

wng ei rhychau : jt jdwyt yn ei

mwjdo hi ä cbafodau, ac yn ben-
ditliio ei chnwd hi.

11 Coroni yr ydwj-í y flwyddyn
â' th ddaioni': a ':h lwj-"brau 'a ddi-

ferant frasder.

12 Diferant ar borfeydd jt anial-
wch : a 'r brjTiiau a ynn\Têgjsant â
hyûydwch.
Ì3 Y dolydd a wisgir ä defaid, a 'r

djrfiiynoedd a orchuddir ág d : am
hynny y bloeddiant, ac y canânt.

Psal. l.v\i. Jubilate Deo.

LLAAYEN - flosddiwch i Dduw :

yr holl ddaear.
2 Datgenwch ogoniant ei Enw :

gwnewch ei foliant yn ogoneddus.
.3 Djrwcdwch wrth Dduw, Mor ofn-

adwj' wyt jTi dy weithredoedd : o
herwydd maint dj- nerth, j- cymmer
dy eljTiion amj-nt fod jti d'darost-

yngedig i ti.

4 Yr hoU ddaear a 'th addolant
di : ac a ganant i ti, îe, canant i 'th

Enw.
5 Deuwch, a gwelwch wsitìiredoedd
Duw : ofiaadwj' j-w yn ei weithred tu

ag at feibion djTiion".

6 Trôdd efe 'r môr yn sychdir :

aethant trwy 'r afon ar di£.'ed; yaa.

y llawenychasom jTiddo.

7 Efe a Iywodractha trwy ei gader-
nid byth ; ei lygaid a edrj-chant ar
y cenhedloedd : nac jmddj'rchafed y
rhai anufudd.
8 bobloedd, bendithiwch ein
Duw : a phenTch glj'ìTed Uais ei

fàwl ef;

9 Yr hwn sydd \ti gosod ein hen-
'
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aid mewn bp^yd : ac ni ad i 'n troed
Uthro.

10 Canjrs profaist ni, O Dduw : coeth-

aist ni, fel coethi arìan.

11 Dygaist ni i 'r rh\Tyd : gosodaist

wasgfä ar ein llwynau.
12"Pcniisî i ddjnion farchogaeth ar

ein pennau : aethom trwy'r tân a 'r

dwfr ; a thi a 'n dygaist allan i le

diwalL
13 Deuaf i 'îh d âg offiymmau

poeth : talaf it' fy addunedau,
14 Y rhai a a"droddodd fy ngwef-

usau : ac a ddywedodd fy ngenau
jm fv nghj-fyngder.
15 'OíSyinmaf it' boeth-oíîrjTnniau

breision, ynghd âg arogl - darth
hyrddod : aberthaf ychon a bychod.
"IG Deuwch, gwrandêwch, y rhai oll

a ofnwcli Dduw : a mynegaf yr hyn a
wnaeth cîe i 'm henaid.
17 Llefais amo à 'm gonau : ac efe

a ddyrchafwjd â 'm tafod.

18 Pe cdrychas«-n ar anwiredd }"n

fy nghalon : ni wTandawsai 'r Ar-
glwydd,
19 Duw yn ddiau a gljbu : ac a

wrancîawoàd ar lais fy ngweddL
20 Bendigedig f\-dJÒ Duw, jrr hwn

ni thrôdd fy ngeddi oddi wrtho :

na 'i drugaredd ef oddi \\Tthyf íìn-

nau.

Psal. brriL Dens miseìxatur.

DTTW a drugarhao wrthjTU, ac
a 'n bendithìo : a thj-wynned à

wyneb araom.
2 Fel jrr adwaener dy ffordd ar y

ddaear : a 'th iachawdwriaeth ym
mhlith yr hoU genhedloedd.
3 Molianncd y bobl di, O Dduw :

moüarmed yr h'oU bobl dydi.
4 Llawenhâed y cenhedlocdd, a

byddaut hj-fryd : canys ti a femi f
bôbl j'n luiiawn, ac a Iy\Todrjethi 'r

cenhedlcedd ar y ddaear.
5 Mûlianned j" bubl di, O Dduw :

molianned jT hoU bùbl dydi.

6 Yna 'r d'dacar a rj-dd ei ífrwyth :

a Duw, sef ein Duw ni, a 'n ben-
dithia.

7 Duw a'n bendithia : a holl der-
iJTiaa 'r ddaear a 'i hofoant ef.

î3orcol ÎÎÄeîiìlí.

PsaL lr\-üi. Exurgat Deu.t.

CYFODED Duw, gwa-sgarer ei

elynion : a fíbëd ei gaseion o 'i

flaen e'f.

2 Chweü hwjnt fel chwalu mg :
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fel y tawdd cwyr wrth y tân, difether

y rhai annuwiöl o fiacn Duw.
3 Ond llawenychcr y rhai c\-fiawn,

a gorfoleddant ger broii Duw : a
byddant hyfryd o lawenydd.
4 Cenwch i Dduw, canmolwcli ei

enw : d\Tchefwch yr hvm sydd yn
marchogaeth ar y nefbedd, a 'i Enw
yn JAH, a gorfoleddwch ger ei

fron cf.

5 Tad yr amddifaid a Barnwr y
gweddwon yw Duw : j-n ei bres^^'jifa

sanctaidd.

6 Duw sj'dd j-n gosod yr iinig

mewn teulû ; yn dwT,-n allan y rhai
a rwynmyd mewn gefynnau ": ond
y rhai cpidyn a breswjüant gras-

äir.

7 Pan aethost, O Dduw, o flaen dy
bobl : pan gerddaist trwj- 'r aniai-

wch

;

8 Y ddaear a grynodd, a 'r ncfoedd
a ddiferasant o tlacn Duw : Sinai
yntau a grynodd o flaen Duw, sef

Duw Israel.

9 Dyhidlaist wlaw graslawn, O
Dduw, ar dy etifeddiaeth : ti a 'i

gwrteithiaist wcdi ci blino.

10 Dy g>-nnuUcidfa di sydd >-n trigo

ynddi : yn dy ddaioni, Ò Dduw, yr
wyt yn darparu i 'r tlawd.
11 Yr Arghr>-dd a roddcs y gair :

mawT oedd miutai y rliai a 'i preg-
ethent.

12 Brenhinoedd byddinog a ffoisant

ar fîrwst : a 'r hon a drigodd yn t
a rannodd yr yspaiL
13 Er gorwedd o honoch ym mysg

y crochanau : byddwch fcl esgyU
colommeu wedi eü gwisgo âg arian,

a 1 hadenydd âg aur melyn.
14 Pan wasgarodd jt HoII-alluog

ftenhinoedd ynddi : 'yr ocdd hi j-n

wen fel eira jti Salmon.
15 Mynydd Duw sj' fel mynydd

Basan : n fj-nydd cfibog fel myn-
ydd Basan.
16 Pabam y Uemmwch, chwi fjTi-

yddoedd cribog ? dyma 'r mj-nj-dd
a chwennychodd Duw ei breswyl-
io : îe, pfeswj'Ua 'r Arglwj-dd jti-

ddo byth.
17 Cerbydau Duw j-dj-nt ugain

mil, sef miloedd o angj"liôn : jt Ar-
glwydd Ej-dd yn eu plith megis yn
Sinai j-n ÿ cjssegr.

18 DjTchefaist i 'r uchelder, caeth-
gludaist gaethiwed : derbj-niaiJst rodd-
ion i ddynion ; îe, i'r fhai cyndyu
hefyd, fel y preswj-Iiai 'r Arg'lwj-äd
Dduw vn eu pUth.

Ifi2

19 Bendigedig fyddo 'r Arglwjdd,
jt hwn a 'n Unytha beunydd â
daioni : sef Duw'ein hiachâwd\vr-
iaeth.

20 Ein Duw ni sj- Dduw iachawd-
wriaeth : ac i 'r Arghvj-dd Dduw
j- perthj-n dîangfàu rhâg marwol-
aeth.

21 Duw j-n ddîau a archoUa ben
ei elj-nion : a choppa walltog yr
hwn a rodio rhagddo j-n ei gam-
weddau.
22 Dj-wcdodd JT Arglwydd, Dy-

gaf fy mhobl drache&i o Basan :

djgaf hwynt drachefn o ddyfnder y
niôr.

23 Fel y trocher dy droed j-ng-

waed dy clj-nion : a thafod dy gn
j-n jT unrhjw.
' 24 Gwelsant dy fyncdiad, O Dduw

:

myucdiad fy îíuw, fy Mrenlún, yn y
cj-ssegr.
'25 Y cantorion a aethant o 'r blaen,

a 'r ccrddorion ar ol : j-n eu mj'sg
j-r oedd y llangcesau j-n canu tj-m-

panau.
2(j Benditìiiwch Dduw yn j- cj-n-

nulleidfaoedd : sef jt ArglwTdd, y
rhai ydych o ffj-nnon IsraeL

27 Vno y mae Benjamin fjchan
â 'u Ilj-wydd, tj-wj-sogion Judah â 'u

cj'nnuilcfdfa : tj^Tj-sogion ZabuIon,
a thj-wysogion NaphthaU.
28 Dj' Dduw a orchj-mj-nodd dy

nerth : cadarnliâ, O Ddu, yr hj-n

a wnaethost j'nora ni.

29 Bronhinocdd a ddygant i ti

anrheg : er m'n'j'n dy deml jii Je-
rusalem.
30 Cerj'dda djrfa'r gwaj-i^-fíyn. cjii-

nullcidfa y g\\'fdd-deinv, gj-d â IIoi "r

bobL fel 'y delont j-n ostj-ngetUg ä
damau afian : gwâsgar 'y bobl sy
dda ganddj-nt rj-fel.

31 Pendefigion a ddeuant o *r

Aipht : Ethiopia a estjn ei dwy-
law "n brvsur at Dduw.
32 TejTnasoedd y ddaear, cen-

wch i Dduw : canmolwch yr Ar-
glwydd,
33 Yr hwn a ferchj-g ar nef y

nefoedd, y rhai oodd erioed : wele
efe j'n anfon ei lef, a honno j-n Uef
nerthol.
84 Rhoddwch i Dduw gademid :

ei omchalder sjdd ar IsraeL a 'l

nerth vn jt wjbrennau.
35 Ofn.-idwj-'wj-t, O Dduw, o 'th

gj'ssegr : Du Israel yw efe sj'dd jll

rhoddi nerth a cíiadernid i'r bobL
Bendigedig fjddo Duw.
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proìín^atonol mttíìií.

Psal. Isu. Scli'um me/ac.

ACHUB fi, O Dduw : canys y dyfr-

. oedd a ddaethant i mewn hyd
at fr enaid.
2 "Soddais me\^Ti tom dwfn, lle nid

oes sefvllfa : daethum i ddyfnder

dyfroedd, a 'r ffr%vd a Ufodd drosof.

3 Blinais \n llefain, sychodd fy

ngheg, pallodd fy llygaid : tra 'r yd-

\^ yn disgwyl wrth fy Nuw.
4 Amlach n^ g>vallt fy nilien xv/ y

rhai a'm casânt heb achos : cedym
vw fy ngelynion dîachos, y rhai a 'm
difethent

;' yna y tclais yr hyn ni

chymmerais.
5 O Dduw, ti a adwaenost fy jTifyd-

rwydd : ac nid yw f>' nghamweddau
guddiedig rhagot.

6 Na chj-wilyddier o 'm plegid i y
rhai a obeithiant ynot ti, Arghvydd
Dduw y Uuoedd : na warad«'ydder
o 'm plegid i y rhai a 'th geisiant di,

O Dduw IsraeL
7 Canvs er dy fwT,-n di y dygais

warthrùdd : ac y tôdd c}-\rilydd fj-

«jneb.
8 Aethum yn ddîeithr i *m brodj-r :

ac fel estrongan blant fy mara.
9 Canj's zcl dy d a 'm hysodd : a

gwarad\vj'ddiad" y rliai a 'th warad-
wvddent"di a svrthiodd amaf ti.

ÌO Pan wylàis, gan gystuddio fy

enaid âg jTnprj-d : bu hjTiny yn
waradwydd i mi.

11 Gsgais hefyd sachlîain : ac
aethum yu ddîare"b iddj-nt

12 Yn fy erbyn y chwedleuai 'r rliai 1

a eisteddent j-n" y porth : ac i 'r i

meddwon vr oeddwn yn wawd.
|

13 Ond myíi, fy ngweddi sydd attat

ti, O Arglwydd, mewn amser cjnn-

meradwy : Dduw, j-n Uiosowg-

rwydd dy dragaredd gwrando fi, yng-
wifionead dy iachawdwriaeth.

14 Gwared fi o 'r dom, ac na sodd-

wyf : gwareder fi oddi wrth fy nghas-

eion, ac o 'r dyfroedd dyfnion.

15 îía Üfted y ffrwd ddwfr drosof, ac
na Iyngced y dyfnder fi : na chaued

y pydtíw chwaith ei safn arnaf.

16 Clyw fí, Arglwj-dd ; canj-s da j-w

dy dnígaredd : j-n ol Uiaws dy dos-

turiaethau edrj-ch amaf.
17 Ac na chuddia dy \vj-neb oddi

wrth dy was ; canys y mae cj-^-ng-

der amaf : brysia, gwTando ü.

18 Xesâ at fy enaid, a gwared ef :

achub fi herydd fy ngelynion.

19 Ti a adwaenost fy ngwarthrudd,
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a 'm cywilj-dd, a 'm gwaradwydd :

fv holl elynion ydj-nt ger dy fron

di.

20 Gwarthrudd a dorrodd fy ngha-

lon ; JT ydwj-f mewn gofid : a dis-

g>vyliäis äm fai i dosturio wrthyf, ac
nid oedd neb ; ac am gysunvjr, ac
ni chefais neb.
21 Rlioddasant hefyd fustl yn fy

mwj'd : ac a'm dîodasant j-n ty
svched â finegr.
'22 Bj-dded eu bwrdd j-n fagl ger

eu bron : a 'u Uvryddiant yn dram-
gwì-dd.
2â Tj-wj-Uer eu Uygaid, fel na wel-

ont : ä g\raa i 'w ll-j-nau grynu bob
amscr.
24 Ts-wallt dy ddig amynt : a chyr-

haedd"ed Ilidiowgm^dd dy ddigof-

aint hwvnt.
25 Bj-"dded eu preswylfod j-n ang-

hj-fannedd : ac na fydded a drigo

vn eu pebylL
"
26 Canys erlidiasant jt hwn a dap-

awsit ti : ac am ofid y rhai a ar-

chollaist ti, y chwedleuant.

27 Dod ti anmredd at eu hanwir-

edd hwjTit : ac na ddelont i 'th gyf-

iawnder di.

28 Dilëer hwynt o Ij-fr y rhai byw :

ac na j-sgrifcner híN-jTit gyd â 'r rhai

cvfiawn.
"29 Minnau, truan a gofidus j-dwjrf

:

dy iachawdwriaeth di, O Dduw, a 'm
d^Tchafo.
30 Äloliannaf Enw Duw ar gâa : a

mawrj-gaf ef mewn mawl.
31 A hyn fjdd well gan yr Ap-

ghvydd : nag ch neu fustach com-
iog, carnol.

32 Y traeiniaid a lawenj-chant pan
welant hj-n : eich calon chwithau, y
rhai a geisiwch Dduw, a fjdd bw.
33 Canys gwrendy 'r Arglwydd ar

dlodion : ac ni ddîystjTa efe ei gar^

charorion.
34 Nefoedd a daear, y môr, a 'r hyn

oU a \-mIusgo j-nddo : molant ef.

35 t'anvs Dùw a achub Sîon, ac a
adeilada'ddinasoedd .Judah : fel y
trigont yno, ac j- meddiannont hi.

86 A hiUogaeth ei weision a 'i medd-
iannant Iii : a'r rhai a hoflfant el

Enw ef, a bres\vj-Iiant j-nddi.

Psal. L\x. Dcns in adjutorium.

ODduw, prysura i'm gwaredu :

brj-sia, Árglw^dd, i'm cym-
morth.
2 C\-wilvddier a gwarthmdder y

rhai ä geisiant fy enaid : trüer yn eu
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hol a gwarad\vydder y rhai a e\vyll-

yslant ddrwg i ini.

3 Dattröer pi lle g^vobr am eu
cywilydd : y rhai a ddywedant, lîa,

ha.
4 Llawenyched, a gorfolodded ynot

ti y rhai oÙ a 'th goisiant : a dywod-
ed y rhai a garant dy iachawd'.\T-
iaeth yn wastad, Mawryger Duw.
6 Minnau ydwj-f dlawd ac anghen-

us ; O Dduw, brysia attaf : fy nghym-
morth a'm gwâredydd yd\vyt ti, O
Arghyydd ; na hir drig.

IBoreoI aîäEÎJÌlí.

Psal. l,\sL In te, Domine, sperati.

YNOT ti, O Arglwydd, y gobeith-

iais : na 'm cywilyddier byth.

2 Achub ti, a gwared li yn dy gj'f-

iawnder : gostwng dy glust attaf, ac
achub fi.

3 Bydd i mi jii drigfa gadarn, i

ddj-fod iddi bob amser : gorchjTuyn-
aist fy achub ; canys ti yw fy nghraig

a 'm hainddifi'j'nfa.

4 Gwared ti, O fy Nuw, o law'r

annuwiol : o law'r anghyfìon a'r
traws.
5 Canys ti yw fy ngobaith, O Ar-

glwydd Dduw : iy ymddiried o 'm
hieuengctid.
6 Wrthyt ti y'm cjTihaliwyd o'r

bru : ti a'ra trauaist o groth fy mam

;

fy mawl fydd yn wastad am danat ti.

7 Oeddwn i" lawer mcgis yn rhyf-

eddod : cithr tydi yw fy nghadarn
noddfa.
8 Llanwer fy ngenau á'th foliant :

ac â'th ogoniant beunydd.
9 Na fwTw fi ymaith yn amser hen-

aint : na wrtliod fi pan ballo fy nerth.

10 Canys fÿ ngeljTiion sydd yn dy-
wedvd i'm herbj'n : a'r rhai a ddis-

gwyiiant am fy enaid a gyd-ymgyng-
norant,
11 Gan ddy\vedyd, Duw a 'i gwrth-

ododd ef; erlidiwch a deüwch ef :

canys nid oes gwaredydd.
12 Dduw, na fydd" I)eU oddi wrth-

yf : fy Nuw, brysia i 'm cjTumorth.
13 Cywilyddier a difether y rhai a

wrtli\vynebant fy enaid : â gwarth ac
â g\varadwydd y gorchuddier y rhai

a gcisiant ddrwg i mi.
14 Minnau a obeithiaf yn wastad :

ac ;i 'th foliannaf di fwj'f\vy.

15 Fy ngenau a fynega dy gyfiawn-

der a'th iachawdwTÌaeth bcunydd :

tanys ni wn rifedi arnynt.
16 Ynghadernid vr Arghyjdd Dduw
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y cerddaf : dy gytiawnder di yn unig
a gofiaf fi.

17 O'm hieuengctid y m dYfgaist,

O Dduw : hyd yn hyn ý mynegais dy
ryfeddodau.
18 Na wrthcd fi chwaith, O Dduw,
mewn henaint a phen-Uwydni : hyd
oui îyaeg\yy{ dy nerth i'r geuhedl-
aeth hon, a'th gadernid i bob un a
ddelo.
19 Dy gyfiawnder hefyd, O Dduw,

sydd uchel, yr hwn a wnaethost beth-
au mawrion : pwy, O Dduw, sy deb-
ygiti?
20 Ti, jT hwu a wnaethost i mi wel-

ed amí a blin gystuddiau : a 'm byw-
hâi drachefn, ac a 'm cyfodi drachoíii

o orddyfnder y ddaear.
21 Amlhäi fy mawTedd : ac a 'm

cysuri oddi amgylch.
'22 Minnau a 'th foliannaf ar ofleryn

nabl, sef dy \virionedd, O fy Nuw :

canaf it' â 'r delyn, O Sanct Israe!.

23 Fy ngwefusau, a fyddant hyfryd
pan ganvi[yf i ti : a 'ra henaid, yr hwn

24 Fy nhafod hefyd a di-aetha dy
gyfiawnder beunydd : o lierwydtt

cywilyddiwj'd a g>varadwydd%vyd y
rhai a geisiant niweid i mi.

Psal. L\.\ii. Dcus,Judicium.

ODduw, dod i 'r Brenliin dy farn-

edigaethau : ac i fab y Brenhiu
dy gyfia\vnder.

2 Efe a fani dy bobl mewn cyliawn-

der : a 'th drueiniaid ä barn.

3 Y mjiiyddoedd a ddygant hedd-
wch i 'r bübl : a 'r bryniau, trwy gyf-

ia\v)ider.

4 Efe a fam drueiniaid y bobl : efe

a achub feibion yr angheuus, ac a
ddryllia 'r gorthrymmydd.
5 Tra fyddo haul a lleuad y 'th ofn-

ant : yn oes oesoedd.
6 Efe a ddisgyn fel g\vlaw ar gnu

gìvlan : fel cawodydd yn dyfrhâu 'r

ddaear.
7 Y^n ei ddyddiau ef y blodeua'r

cyfiawn : ac amlder o heddwch fydd
tra fyddo lleuad.

8 Ac efe a lywodraetha o fôr hyd
fôr : ac o'r afon hyd derfynau y
ddaear.
9 O 'i flaen ef yr ymgrymma trigol-

ion yr anialwch : a'i elynion a lymnt

y llwch.

10 Brenhinoedd Tarsis a'r ynys-

oedd a dalant anrheg : brenhinoedd
Sheba a Seba a ddygant rodd.

11 lë, 'r lioU fienhinoedd a )'m-
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gnTninant iddo : >t hoU geuhedl-
oedd a 'i gwasanaefhant ef.

12 Can\-s efe a wared yv anghcnog
pan waoddo : y truan hefyd, a 'r hwn
ni byddo c\nmorthíVî-wr iddo.

13 Efe a àrbed y tlawd a 'r rheidus :

ac a achub eiicidiau 'r rliai anghenus.
14 Efe a warod eu henaid oddi wrth

d«TU a thrawsdcr : a g\verthfa\\T

fydd eu gwaed >ti ei olv.g cf.

15 Byw hefyd fj'dd efe, a rhoddir
iddo o'aur Sêba : gwcddîant hefy'd

drosto ef yn wastad ; beuuydd y clod-

forir ef.

10 Bvdd dyrnaid o ýd ar y ddacar
ym mhen y mynyddoêdU ; ei fîrwj'th

a ysgwyd fel Libanus : a phobl y ddi-

nas a fiodeuant fel gwellt y ddaear.
17 Ei Enw fydd ya dragywydd ; ci

Enw a bery tra fj'ddo haul ; ac ym-
fendithiant ynddo : yr holl genhëdl-
oedd a 'i galwant yn wý-nfydedig.
18 Bendigedig "fyddo'r Arglwj-dd

Dduw, Duw Israel : yr hwn yn imig
sydd yn gwneuthur rhyfeddo'dau.
19 Bendigedig hcfyd 'fj'ddo ei Enw

gogoneddus ef jti dragywydd : a 'r

holl ddaear a lanwer o'i ogoniant.
Amen, ac Amen.
20 Gorphcn gwecld'iau Dafi/dd fab

Jesse.

ìPriiìJnfjatDnol ÎBcîilít.

Psal. LtHÌi. Quí'm honns Lsmcl.'

YN ddîau da >-w Duw i Israel :

sef i 'r rhai giàn o galon.
2 Minnaii, braidd na lithrodd fy

nhraed : prin na thripiodd fy
ngherddediad.
3 Canys cynfìgennais wrth y rhai

ynfyd : pan v,elais Iwyddiant y rhai
anriuwiol.

4 Canys nid oes r\v\-mau jti eu
marwolaeth : a'u crjer sydd heini.

5 Nid ydj'nt mewTi blinder fel d\Ti-

ion eraijl : ac ni ddîaleddir arnj-nt
hwy g\'d ä dynion eraill.

6 Anà hynny y cadwj'nodd balchder
hwjmt : ac y gwisg trawsder am dan-
ynt fel diUed\Ti.

7 Eu llygaid a saif allan gan fras-

der : aethant ùros feddwl calon o
gyfoeth.
'8 Y maent wedi Uygru, \-n chwedl-
eua 'n ddrygionus am drawsder : yn
d\"wedyd ÿn uchcl.
9 Gosodasant eu genau yn erbyn y

nefoedd : a 'u tafod a ge'rdd tr.^y 'r

ddaear.
10 Am hynny y dychwel ei bobl ef
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yma : ac y gwesgir iddynt ddwfr
phîol lawn.
11 Dywedant hefyd, Pa fodd ygyr
Duw :" a oes gwybodaeth gan ý Gor-
uchaf?
12 Wele, d\-ma y rhai annuwiol,

a 'r rhai sy I\vj-ddiännus jti y byd :

ac a amlhasant olud.
13 Dfcu mai jii ofer y glanheais fy

nghalon : ac ÿ golchais fy nwylaw
mewn diniweitfrwydd.
14 Canj's ar hd y dydd y 'm mae-

ddwyd : fy ngherydd a ddeuai bob
bore.

1.5 Os djTTedwn, Mj-negaf fel hyn :

wele, ä chcnhedlacth dy blant di y
gwnawn gam.
16 Pan amcenaiò wybod l'.yn : blin

oedd hjimy j-n fy ngôlwg i

;'

17 Hyd oiiid aethum i gj'sscgrDuw

:

yna y 'deaUais eu diwedd hwj'nt.

18 Dîau osod o honot hwj rit mewn
llithrigfa : a chwj-mpo o honot hwynt
i ddiiiystr.

19 Mor ddisymmwth JT acthant yn
anghj-faniiedd : pallasa'nt, a d.arfuant
gan ofn.

20 Fel breuddwyd wrth ddihuno
un : feUy, O Argîwydd, pan ddetî-

roech, y dirmygi eu gwodd hwynt.
21 Fcl hyn ÿ gofidiodd fj' nghalon :

ac y'm pigwj'd yn fy areimau.
22 Mor j-n'fj-d oeddwn, ac heb wy-

bod : anifàil bcddwn o 'th liaou di.

23 Etto \T ydwj'f j-n wastad gyd &
thi : j-matìaist j^i fy'Uaw ddehau.
24 A'th gjTigor y 'ra harwcini : ac

wedi hjTiny y 'm cj'mmcri i ogoniant.
2.5 Pwy sy gennj-f fi yn y nefoedd

ond tj'di : ac nì ewj'Uysiais ar y
ddaear ncb gyd â thj'dL

26 Pallûdd fy ugìmawd a 'm calon

:

ond nei-th fy nghalon a 'm rhan yw
Duw yn dragj-wydd.
27 Canys welê, difethir y rhai a

bellhânt oddi wrthyt : torraist ym-
aith bob im a butteinio oddi wrthjrt.

28 Miiinau, nesâu at Dduw sy dda
i mi : j'n jr Arglwj'dd Dduw y go-
sodais fy ngobaith, i draethu dy holl
weithredosdd.

Psal. L'Qâv. Ut quid, Deirs ?

PA H A M, Dduw, y 'n bwriaist
heibio jn dragýwydd : ao y

mj'ga dy ddîgofaint yn erbj-n defaid
dj' borfâ ?

2 Cofia dy gynnulleidfa yr hon a
brj-naist gj-nt; a Uwyth dy etifedd-
iaèth jT h\vn a waredaist : mj-nydd
Sion hwn y preswyU j'nddo.
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3 Dyrcha dy draed at anrhaitb

dragywj'ddol : sef at yr hoU ddnvg
a wnaeth y gelj-n yn y cyssegr.

4 Dy elyniun a ruasant ynghanol
dy gynnulleidíaoedd : gosodasant eu
banerau jti anvyddion.
5 Hj-nod oedd g«T : fel y codasai

fwjiUmewn djTys-goed.
6 Ond jTi awr y maent yn drj-Uio

eì cherfiadau ar unwaith ": â byiU
ac â niorthwj'Uon.
7 BTOasant dy gyssegroedd yn tân

:

hyd lawT jt líalogasant bresìvylfa
dy Enw.
8 DyTvedasant jti eu calonnau, Cyd-

anrheithiwn hwynt : Uosgasant hoU
sjTiagogau Duw yn y tir.

9 Ni welwn eiu liarwj-ddiou ; nid
oes brophwj'd mwy : nid oes gennjTn
a jT pa hd.
10 Pa hd, Dduw, y gAvartbrudda'r

gwrthwynebwr : a gabla 'r gelyn dy
Enw yn dragjnvydd ?

11 Paham y tjTini jti ei hol dy law,
sef dy ddeheulaw : tyn bi allan o
ganol dy fynwes.
12 Canys Duw y\v fy Mrcnhin o 'r

dechreuad : g^vneuthurwr iachawd-
wriacth o fcwu y tir.

13 Ti jTi dy ncrth a berthaist y môr

:

drj'lliaist bennau dreigiau j'u j'

dyfroedd.
14 Ti a ddrylUaist ben lefiathan :

rhoddaist ef yu fwyd i 'r bobl yn yr
anialwch.
15 Ti a hoUtaist y fîynnon a 'r afon :

ti a ddyhysbyddaist afonydd cryf-

ion.

16 Y dydd sydd eiddot ti, y nos
hefyd sydd eiddot ti : ti a barottoaist
oleuni a iiauL
17 Ti a osodaist hoU derfj-nau 'r

ddaear : ti a luniaist haf a gauaf.
18 Cofia hjn, i'r gelj'n gablu,

Arglwj'dd : ac i 'r bobl ynfyd ddifeu-
«i dy Ênw.
19 îía ddyro enaid dy durtur i gyn-

nulleidfa'r gelynion : nac anghotia
gynnuUeidfa dy drueiniaid byth.
20 Edrj-cb ar y cyfammod : canj's

Ua^TO yw tyv,'yU-leocdd y ddaear o
drigfannau trawsder.
21 Na ddj'cliwcled y Wawd yn war-

ad\vyddu3 : moUann'ed y triian a 'r

anghenus dy Enw.
22 Cyfod, O Dduw, dadleu dy

ddadl : cotìa dy y.aradwydd gan jt
ynfyd beunj'dd.
23 Nac arighofia lais dy elj'nion :

dadwrdd y rhai a godant i 'th' erbyn
sydd yn dringo yn wastadol.

166

ÎBorcol mtiSìii.

Psal. lxxv. Conjitébimur tibi.

CLODFORWN dydi, o Dduw,
clodforwn : canys agos yw dy

Enw; dy rjfeddodàu a fynegaut
byimy.
2 Pan ddcrbj'niwyf y gyanuUeidfa :

mi a farnaf jti uniâwn.
3 Ymddattododd y ddacar a 'i holl

drigoüon : myfi sydd yn cjiinal ei

cholofnau.
4 Dywedais wi-th y rhai ynfyd, Nac

jnfydwch : ac wrth y rhai aunuv/iol,
Na ddyrchefwch eich corn.
5 Na ddjTcliefwch eich com yn

uchel : na ddywedwch yn warsj'th.
6 Canys nid o 'r dwjTain, nac o 'r

gorllewm : nac o 'r dehau, y daw
goruchafiaeth.
7 Ond Duw sydd yn bamu : efe a

ostwng y uaUl, ac a gj'fyd y llall.

8 Oblegid y mae phitol yn llaw 'r

Arglwj'dd, a'r gwin sy goch, vn
llawn cymmysg; ac efe a dj'ìval'lt-

odd o hono : etto hoU annuirioUon
y tb' a wasgant, ac a yfant ei wael-
odion.

9 Miiinau a fynogaf yn dragywydd

:

ac a ganaf i Dduw Jacob.
10 "rorraf hefyd hoU gvru y rhai an-

nuwiol : a chyra y rhai cyfiawn a
ddjrchefir.

Psal. 1!lXvL N^otus in Judcea.

HYNOD yw Duw yn Judah :

mawT yw ei Enw ef jn Israel.

2 Ei b.ibeU hefyd sydd jti Salem :

a 'i drigfa jti Sîon.

8 Yna y torrodd efe saethau 'r bwa

:

y tarian, y cleddj'f hefyd a 'r fi'wydr.

4 Gogoneddusach \vyt a chadam-
ach : nâ mynyddoedd jt j'spail.

5 Yspeihn'jd y cedyra galon, hun-
a^ant eu hûn : a 'r hoU wr o nerth
ni chawsant eu dwylaw.
6 Gan dy gerj-dd di, O Dduw Ja-

cob : y rhoed y cerbj'd a'r marcb
igj'sgu.

7 Tydi, tj'di, wj't otnad\vj' : a phwy
a saif o 'th flaen pan ennj'no dy
ddigter?
8 O 'r nefoedd y peraist glyned
bam : ofnodd, a gostegodd y ddacar,

9 Pan gyfododd Duw i farn : i acli-

ub holl râi Uednais y tir.

10 Dîau cynddaredd dj-n a 'th fol-

ianna di : gAveddiU cynddaredd a
waherddi.
11 Addunedwch, a thelwch i 'r Ar-

glwj'dd eich Duw : y rhai oU ydjmt
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o'i amgj-lch ef, dygant anrheg i'r

Ofnadwy.
12 Efe a dyr ymaith yspryd tywys-

ogion : y mae yn ofnadwy i frenhin-

oedd y ddacar.

Psal. lxxvii. Voce mea ad Dominum.
'M llet y gwaeddais ar Dduw :

A^^â 'm llef ar Dduw ; ac efe a 'm
gwrandawodd.
2 Yn nydd fy nhrallod y ceisiais yr

Arglwydd : fy archoU a redodd liw

nos, ac ni pheidiodd ; fy enaid a
wrthododd ei ddiddanu.
3 Cotiais Dduw, ac a'm cythrybl-

wyd : cwynais, a therfysgwyd fy ys-

prjd.
4 Deliaist fy Uygaid jti nefîro : syn-

nodd arnaf, fel na allàf lefaru.

5 Yst)Tiais y dyddiau gjut : blyn-
yddoedd jt hen oesoedd.
6 Colio jT ydw}-f fj- nghân y nos;

yr ydwyf }ti jTnddiddaii â 'm calon :

fy ysprjd sydd yn chwilio jm ddyfal.

7 Ai yn dragywydd y bwTW 'r Ar-
glwydd heibio : ac oni bydd efe bodd-
lon mwj- ?

8 A ddarfu ci drugaredd cf dros
bj-th : a balla ei added ef yn oes
oesocdd ?

9 A anghofiodd Duw drugarliâu :

a gauodd efe ci dmgarcddau mewn
Boriant?
10 A dj^vedais, Dyma fy ngwcndid

:

etto coíiaf fiynyddoedd deheulaw y
Goruchaf.
11 Coíiaf weithredoedd jt Ar-

glwj-dd : îe, cofiaf dy ^yrtiiiau gj;nt.

12 MyfjTÌaf hefyd àr dy holl waith :

ac am dy weithredoedä y chwedl-
euaf.

13 Dy ffordd, O Dduw, sydd yn y
cyssegr : pa dduw mor fawr a 'n Duw
ni?
14 Ti jTí y Duw sj'dd jTi g\vneuth-

ur rhyfeddodau : dangosaist dy nerth
ym inj'sg y bobloedd.
15 Gwai-êdaist ä 'tli fraich dy bobl

:

meibion Jacob a Josepli.

16 Y dyfroedd a 'th welsant, O
Dduw, y dj-froedd a 'th welsant

;

h^vy a ofnasant : y djderau hefjd
a gynhjTfwyd.
17 Y cymmylau a dj-walltasant

ddwfr, jT wybrennau a roddasant
dwrf : dy saethau hefyd a gerdd-
asant.

18 Twrf dy daran a glywj-d o am-
gj'Ich : mellt a oleuasant y byd

;

cyfFrôdd a chrynodd y ddaear.
19 Dy ffordd" sydd yn y môr, a 'th
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Iwybrau yn y djiroedd mawrion :

ac nid adweinir dy ôl.

20 Tywysaist dy bobl fel defaiâ :

trwy láw Moses ac Aaron.

PrBìJtiíjatonol asacìíîJi.

PsaL Lts^iii. Attendite, popide.

GWRANDO fj' nghyfraith, fy

mhobl : gostyngwch eich clust
at eiriau fy ngenau.
2 Agoraf fy ngenau memi díareb :

traethaf ddamhegion o 'r cynfyd

;

3 Y rhai a glj'wsom ac a wybuom :

ac a fjaiegodd èin tadau i ni.

4 Ni clielwn rhag cu meibion, gau
fynegi i'r oes a ddêl foliant jt Ar-
glwjdd, a'i nerth : a'i ryfeddodau
y rhai a wnaeth efe.

5 Canj's efe a sicrhaodd dystioLaeth
yn Jacob, ac a osododd gj'fraith j-n

israel : y rhai a orchjTujTiodd efe

i 'n tadau eu dysgu i 'w plaiit

:

6 Fel y gi^yìiyddai 'r oes a ddêl,

sef y plant a euid : a phan gj'fod-

ent, y mynegent hwy i 'w plant hwj--

thau

:

7 Fel y gosodent eu gobaith ar
Dduw : heb angholìo gweithredoedd
Duw, eithr cadw ei orchjTnjTiion
ef;

8 Ac na bj'ddcnt fel eu tadau, yn
genhedlaeth gj-ndj'n a g\vrthryfel-

gar : j'n genhèdlaeth ni osododd ei

chalon j-n uniou, ac nid yw ei hys-
pryd flj'ddlon gyd â Duw.
9 Meibion Ephraira, yn arfog ac jti

saethu â bwa : a droisant eu cefiaau

yn nydd j' frwydr.
10 Ni chadwasant gjfammod Duw

:

eithr gwrthodasant rodio yn ei gyf-
raith ef

;

11 Ac anghoSasant ei weithred-
oedd : a 'i rj'feddodau, y rbai a ddang-
osasai efe iddj-nt.

12 Efe a wnaethai wrtliiau o fiaeu
eu tadau hwj'nt : j-n nhir yr Aipht,
jm maes Soan.
13 Efe a bartliodd y môr, ac a aeth

â liwj'nt drwodd : gwnaeth hcfyd i 'r

dwfr sefyll fel pentwr.
14 Y äj'dd hefyd y tj-i'.'j'sodd efe

hwj'nt â chwmmwl : ac ar hd y
nos â goleuni tân.
15 Efe a holltodd y creigiau yn yr

anialwch : a rhoddes ddiod oddi yiio
megis o ddjrfnderau dirfawr.
16 Canj's efe a ddug ft'rydiau allan

o 'r graig : ac a dj'nnodd i lawr megis
afonydd o ddj'froedd.

17 Er bynny 'chwanegasant etto
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beclm yn ei er'ojn ef : gan ddigio 'p

Goruchaf yn y dítîaethwch.
18 A themtiâsiint Dduw yn evi ca-

lon : gan ofyn Ijwjd wrth e"u blys.

19 lilefarasant ' hefs'd yn erbyn
Duw : dywedasant, A' ddichon Duw
arlwyo bwTdd jti yr anialwch ?

20 "Wele, efe a àarawodd y graig,

fel y pistylJodd dwír, ac y Uifodd afou-
ydd : a'ddichon efo roddi bara hef-

yd ? a ddarpara efc gig i 'w bobl î

21 Am hyimy y clybu 'r Arglwydd,
ac y digiodd : a thàn a ennynodà yn
erbyn Jacob, a digofaint hefyd a gyTi-

neuodd yn erbjTi Israel

;

22 4-m'na chrodent jti Nuw : ac na
obeithient yn ci iaclia'wd'iiTÌaeth ef.

23 Er iddô cf orchymyu i 'r wybren-
naii oddi uchod : ac ag'oryd drysau 'r

nefoedd,
24 A gwlao manna arnynt i 'w

fwylta : a rlioddi iddyut d y nof-

oedd.
25 Djni a fwj-ttaodd fara angj-lion :

anfonodd iddnt fwyd j-n ddigonol.
2ô GjTTOdd y dwjrein-wpit yn y

nefoodd : ac j'n ei nerth y dug cle

ddehsu-wj'nt.
27 Gwlawiodd hefyd gig arnj-nt fol

llv.-ch : ac adar asgcUog fcl tj'wod y
ruôi'.

28 Ac a wnaeth iddjTît gwympo o
fcwn eu gworsyll : ò amgjlcb eu
pres\vylfeydd.
29 Felly y bwyftasant, ac y Uwjt-

ddiwallwj'd h\\-ynt : ac cfc a barodd
eu djTnuhiad iiìdynt.

30 Ni ommedd^^'yd hwj-nt o 'r hj-n

a flvsiasant : Er hjTinj', tra jt j'd-

oedä eu bwyd j'n eii safnau,
31 Digllcncdd Duw a gj-nneuodd

yn eu herbj'n hwj'nt : ac a laddodd
y rhai brasaf o honyat, ac a gwymp-
odd etholediginn Israel.

32 Er hyn oU pech;isant etto : ac ni
chredasant i 'w ryîeddodau ef.

33 -\m hj-nny'y trc-aliodd efe eu
dyddiau h\vynt meìvn ofcrcdd : a 'u

blynyddoedd mewn dychrj'u.
34 'Pan laddai efe tíwj-n't, hwy a *i

ceisienî ef : ac a ddychwelent,"ac a
geisient Dduw yn fore.

35 Cofient hefyd mai Duw oedd eu
Craig : ac ma'i 'r Goruchaf Dduw
oedd eu Gwaredydd.
36 Er hjTiny, "rhagrithio yr oedd-

ynt iddo ef ä 'u genau : a dywedyd
celwydd wrtlio â 'u tafod

:

37 A'u calon heb fod yn tiniawn
gj-d âg ef : na 'u bod yn ftj'ddlon yn
ei gyfammoc! ef.
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38 Er hynny efe j'n drugarog a
faddouodd eu hanwiredd, ac ni ddif-
ethodd hwj'nt : îe, trôdd ymaith ei

ddigofaint n fynych, ac ni chyflTrôdd
ei hoU lid.

39 Canj's efe a gofìai mai cnawd
oeddj'nt': a gwnt yn mj'ned, ac
heb ddychwelj'd.
40 Pa sawl gwaith j' digiasant ef

yn jT anialwch : ac y gofidiasant
ef j'ii y ditîaethwch ?

4Ì lë, troisant a phrofasant Dduw :

ac a osodasant derfj'n i Sanct yr
Israel.

42 Ni chofîasant ci law cf : na 'r

dj'dd y gwaredodd efe hwyiit oddi
wrth y gelj'n.

43 Fel y gosodasai cfe ei arwj'ddion
yn yr Aipht : a 'i rj'feddodau ym
maes Soan;
44 Ac j' troisai cu hafonydd yn

wacd : a '<! tfrydiau, fol na allcnt yfê(i.

45 Anfonoád gj'mmj'sgbla J'n O'j

plith, jT hon a 'û difaodd hv.-ynt :

a Uj'ifaint i'w difetha.

46 Ac efe a roddoiîd eu cnwd bwj-nt
i 'r lindys : a 'u Uafur i 'r locust.

471)istrj"v\ioddoug\vin-^\'ddâchon-
Uysg : a'u sj'couior-wÿdd â rhcw.
48 Ilhoddodd hefyd cu hanifeiliaid

i 'r conllysg : a 'u golud i 'r raollt.

49 Anfbnodd arnj'nt gynddaredd ei

lid, Uidiowgnn'dd, a digtcr, a chyf-
yngdcr : trwy anfon angj'lion drwg.
50 Cj'mh\\'jsodd ffordd i' w ddigof-

aint ; "nid attaliodd eu henaid oddi
wrtli angau : ond cu bj-w^d a rodd-
odd cfe i 'r haint.

61 Tarawodd hefj'd bob cj'ntaf-an-

edig yn yr Aipht : sef bla'enion eu
ncrtìi hwjnt ym mhobyll Ham

:

52 Ond "ofo ä jTrodd ci bobl ei him
fel dofaid : ac a 'u harweiniodd hwynt
fel praidd yn jt anialwch.
53 Tj-wyä'odd hwynt hefj'd j-n ddî-

ogel, fcl nad ofnasant : "a'r môr a
orchuddiodd eu gelyuion hwjmt.
54 H\vythau a ddug efe i oror ei

sancteiddn%Tdd : i 'r mynj'dd hwn
a ynniUodd 'ei ddeheulaw e£
55 Ac efe a j-rrodd allan y cenhedl-

oedd o 'u blaen hwj-nt : ac a rannodd
iddj'nt etifoddiaoth OTth linyn, ac a
wnaoth i Iwythau Israel drigo yn eu
pebyU hwynt.
56 Er hjTiny temtiasant a digiasant

Dduw Goruchaf : ac ni chadwasant
ei dystiolaethau

;

57 Eithr ciüasant a buant anfîÿdd-
lon fet eu tadau : troisant fel bwa
twyUodrus.
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58 Digiaíant ef hefÿd â 'u huchel-

fanuau : a gj'rrasant eiddigedd arao
ä 'u cerfiedig ddelwau.
59 Clybu Duw hyn, ac a ddigiodd ;

ac a ffieiddiodd Israel yn ddirfawr.

60 Fel y gadawodd efe dabemacl
Süoh : y babeU a osodasai efe yai

mysg dyuion

;

61 Ac y rhoddodd ei nerth mewn
caethiwed : a 'i brydferthwch yn
liaw 'r geljTi.

62 Rhoddes hefyd ei bobl i 'r cledd-

yf : a digiodd wrth ei etifeddiaeth.

63 Tân a ysodd eu g\r ieuaingc :

a 'u monyynion ni phrIod^vyd.
64 Eu hoffciriaid a ladd^vj-d a 'r

cleddyf : a 'u gwTagedd g%vêddwon
nid wyJasant.
65 "ina y defFrôdd jt Arglwydd fel

un o gj'sgu : fcl cadarn yn bloeddio
gwedi g^vin.

66 Ac efo a darawodd ei eljTiion

'r tu ol : rhoddes iddynt warth tra-

gywj-ddol.
67 Gwrthododd hefyd babell Jo-

seph : ac ni etholodd Iwyth Eph-
raim

;

tíS Ond efe a etholodd Iwj-th Ju-
dah : mynydd Sîon, yr hwn a hoff-

odd.
69 Ac a adeiladodd ei gj-ssegr fel

llys uchel : fel y ddaear yr hon a
séiliodd efe yn dragjnwdd.
70 Etholodd hefyd Ddafydd ei was

:

ac a 'i cymmerth o gorlannau 'r def-
aid:
71 Oddi ar ol y defaid cyfebron y

daeth ftg ef : i borthi Jacdb ei bobl,

ac Israel ei etifeddiaeth.

72 Yntau a'u porthodd hwynt yn
01 perffeithrwyda ei galon : ac a 'u

trinodd wrth g)-fan\7ddyd ei ddwy-
law.

ISorcoI SiacîiìJi.

Psal. lx.idx. Deits, rencnmt.

YCenhedloedd, O Dduw, a ddaeth-
ant i'th etifeddiaeth : halogas-

ant dy deml sanctaidd ; gosodasant
Jerusalem yn garneddau.
2 Rhoddasant gelanedd dy weision

yn fwyd i adar y nefoedd : a chig
dy saint i fwystfìlod y ddaear.
3 Tywalltasant eu gwaed fel dwfr

o amgylch Jenisalem : ac nid oedd
a 'u claddai.

4 Yr ydym ni yn warthrudd i'n
cymmydogion : dirmyg a g^atwar-
gerdd i 'r rhai sydd o 'n hamgylch.
5 Pa hd, Arghvydd ? a ddìgi di 'n
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a lysg dy eiddigedd didragywydd
feltan?
6 Tywallt dy lid ar y cenhedloedd

ni 'th adnabuant : ac ar y tejTnas-
oedd ni alwasant ar dy Enw.
7 Canjs ysasant Jacob : ac a wnaeth-

ant eibresnylfa efyn anghyfannedd.
8 Ma chofia 'r anwireddau gynt i 'n

herbyn ; brysia, rhagflaened dy dos-
tur dnigareddau ni : canys llcsg iawn
y'n g\vuaethpwyd.
9 CynnorthAvya ni, Dduw ein

hiachawdwriaeth, er mwj-n gogon-
iaut dy E^w : gwared ui hef\-d, a
thrugarhâ \vrth ein pechodau, er
m%vyn dy Ecw.
10 Paharo y dywed y cenhedloedd,

Pa le y mae eu Duw hwynt : bydded
hyspys jTn mhhth y cenhedloedd yn
ein golwg ni, \vrth ddial gívaed dy
weision yr hwn a dywalltwyd.
11 Deued ucheuaid y carcharorion

ger dy fron : yn ol mawredd dy nerth
cadw blant marwolaeíh.
12 A thâl i'n cymmydogion ar y

seithfed i'w mynwes, eu cabledd :

iirwy 'r hon y 'th gablasant di, O Ar-
glwjdd.
13 A ninnau dy lìobl a defaîd dy

borfa, a'th foliarinwn di yn dragj'-
wydd : datgauwn dy foliant o geh-
hedlaeth i genhedlaeth.

Psal. Lx.\.x. Qui regis Isracl.

GATOANDO, O Fugail Isracl, yr
hwn wyt jti arwain Joseph fel

praidd : jandcÚsgleiria, yr hwn wj't

jTi eistedd rhwng y cerubiaid.
2 Cyfod dy nerth o fiaen Ephraim

a Benjamin a IManasseh : a thyred
yn iachawdwTÌaeth i ni.

3 Dj'chwel ni, O Dduw : a llewyrcha
dy ^^j-neb ; a ni a achubir.
4 O Arglwydd Dduw 'r Iluoedd : pa
hd y sorri wTth weddi dy bobl ?

5 Porthaist hwynt â bara dagrau :

a dîodaist hwynt ä dagrau ivrth fesur
mawr.
6 Gosodaist ni yn gj-nnen i 'n cj'm-

mydogion : a'n gelynion a'n gwat-
warant yn eu mj'sg eu hun.
7 O Dduw'r Uuoedd, dychwel ni :

a UewjTcha dy wyneb ; a ni a ach-
ubir.

8 Mudaist wiuwýdden o 'r Aipht :

bwriaist y cenhedloedd allan, a
phlennaist hi.

9 Arloesaist o'i blaen, a pheraist
i'w gwraidd WTeiddio : a hi a lan-
wodd y tir.

10 Cuddiwyd y mynyddoedd gan
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ei cbysgod : a'i changliennaa oedd
fel cedrwdd rhagoroL
11 Hi a estynodd ei changau hyd

y môr : a 'i bíagur hyd yr afon.

12 Paham y rhwygaist ei chaeau :

fel y tynno pawb a elo heibio ar hd
y ffordd ei grawn hi î

13 Y baedd o 'r coed a 'i turia : a
bwystfil y maes a "i pawr.
14 O Dduw 'r Uuoedd, dychwel, at-

tolwg : edrych o'r nefoedd, a chen-
fydd, ac ymwêl â 'r winwdden hon

;

15 A'r winlian a blannodd dy dde-
heulaw : ac â 'r planhigyn a gadam-
heaist i ti dy hun.
16 Llosgwyd hi â thân ; torrwyd hi

i lawr : gan gerydd dy wyneb y dif-

ethir hwj-nt
17 Bydded dy law dros wr dy dde-
heula : a thros fab y dyn jt h^vn

a gadamheaist i ti dy hun.
18 Felly ni chiliwnj-n ol oddi wrth-

yt ti : bywhâ ni, a ni a alwn ar dy
Enw.
19 O Arglwydd Dduw 'r lluoedd,

dychwel ni : "llewjTcha dy wyneb

;

a ni a achubii'.

PsaL LxxxL Exultate Deo.

CENWCH yn llafar i Dduw ein

cademid : cenwch j-n Uawen i

Dduw Jacob.
2 Cymmerwch psalm, a moeswch

djinpan : y delyn îwyn a 'r nabL
3 Ùdgenwch udgoni >ti y Uoer

newydd : yn yr amser nodedig, yn
nydd ein huchel-wj-I.

4 Canys deddfy hj-n i Israel : a
defod i Dduw Jacob.
5 Efe a'i gosododd yn dystiolaeth

yn Joseph : pan aeth 'efe aUan trwy
dir yr Aipht ; Ue y cljTyais iaith rii

ddealhvn.
6 TjTmais ei ysgwj-dd oddi wrth y

baich : ei dd^j'la a jinadawsant
â'r crochanau.
7 Mewn cyfj-ngder y gelwaist, ac

mi a'th waredais : gTandewais di

yn nirgelwch y daran ; profais di

wTth ddyfroedd Meribah.
8 Ch-w", fy mhobl, a mi a dystiol-

aethaf i ti, Israel : os gìVTandewi
arnaf

;

9 Na fj'dded ynot dduw arall : ac
nac ymgrymma i dduw dîeithr.

10 Myfi yr Arglwydd dy Dduw
yw'r hwn a'th ddug di aUan o dir
r Aipht : Ueda dy safn, a mi a'i

Uanwaf.
11 Ond ni wrandawai fy mhobl ar

fy Uef : ac Israel ni 'm mynnaL
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12 Yna y goUjTigais hwjTit jTig-

hjTidj-m-wj'dd eu calon :" aethant
WTth eu cyngor eu hunain.
13 O na wrandawsai fy mhobl ar-

naf : na rodiasai Israel yn fy f^Tdd

!

14 Buan y gostjTigaswn eu geljii-

ion : ac y troiswn fy Ilaw yn erbjTi

eu gwrthwynebwr.
15 Caseion jt Arglwydd a gymmer-

asent arnjmt jTnostwng iddo ef : a 'u

hamser hwj-thau fuasai 'n dragy-
wydd.
Ì6 Bwydasaì hwynt hefj'd â brasder

gwenith : ac â mcl o'r graig y'th
ddiwallaswn.

PsaL LüudL Deus stetit.

DUW sydd jTi sefyU ynghynnuU-
eidfa'r gàUuog : jtu mhUth y

duwiau y bam efe.

2 Pa hd y bemwch ai- gam : ac y
derbyniwch wjTieb j' rhai annuwiol ?

3 Bemwch y tlawd a 'r amddifad :

cj-fiawnhêwch y cj'studdiedig a 'r

rheidus.

4 Gwaredwch y tlawd a'r anghen-
us : achubwch hwjnt o law y rhai
annuwioL
5 Ni wyddant, ac ni ddeallant

;

mewn ty^vj-Uwch y rhodiant : holí

sylfaenau y ddaear a sjTnmudwyd
'u Ue.

6 Myfi a ddywedais, Duwiau ydych
chwi : a meibion y Gorachaí ydych
chwi olL
7 Eithr bj'ddwch feirw fel djTiion :

ac fel un o 'r t>-\vygogion y syrth-

iwch.
8 Cj'fod, O Dduw, bama'r ddae-

ar : canys ti a etifeddi'r hoU gen-
hedloedd.

PsaL Lîx.xiiL DetiS, quis simüis?

ODduw, na ostega ; na thaw : ac
na fydd lonydoí, O Dduw.

2 Canya wele, dy eljnion sydd j'n

terfj'sgu : a 'th gaseion jti cjíodi eu
perinau.
3 Ymgyfrinachasant yn ddicheU-

gar yn erbyn dy bobl : ac ymgj'ng-
horasant j-n erbyn dy rai difgel dL
4 Dywedasant, Deuwch, a difethwn

hwynt : fel na byddont j'n genedl

;

ac na chofier Enw Israel mwyach.
5 Canys >'mg>'nghorasant yn un-

fryd : ac ymwnaethant i 'th erbyn.

6 Pebyll Edom, a 'r Ismaeliaid : y
1

Moabiaid, a 'r Hagariaid

;

I 7 GebaL ac Aminon, ac Amalec :



Yr 16 Dÿdd. PSALMAU. i'r 17 Dydd.

V Philistiaid, gyd â plireswylwr
Tynis.
8 Assur heh-d a jTngwplysodd á

liwynt : buant'fraich i blant'Lot.
9 Gwua di iddjTit fel i Jlidian : :

m^is i Sijsera, megis i Jabiu, wrth
afon Cison

;

10 Yn Endor y difethw-yd hwynt :
|

acthant yn dail i'r ddaear.
11 Gwna eu pendeíigion fel Oreb,

ac fel Zeeb : a'u hoU dywysosiou
fel Zebah, ac fel Zalmunnah

;

i

12 Y rhai a ddj-wedasant, Cym-
\

merwn i ni : gyfanneddau Duw i 'w
,

meddiannu. i

13 Gosod hwynt, fy Nuw, fcl
[

olwyn : fel sofl o flaen y'gwjTit
\

14 Fel y Ilysg tân çòeá : ac fel y
goddeithia fHam fyiiyddoedd

;

|

15 Felly erlid òi hwynt á 'th d\Tu- i

mestl : a dychiyna hynt â 'th gor-
j

wýnt.
16 Llanw eu hwynebau â gwarth : |

fel y ccisiont dy Óiw, O Arglwydd.
17 Cy\Wlyddier a thralloder hw)ut

yn drágyydd : îe, giTaradwydder,
a difetln,-r liwATit

;

18 Fel y g\Typont mai tydi, yr
hwn yn unig wyt JEHOFAH wrth
dy Euw : wyt üruchaf ar \t holl

ddaear.

PsaL ls.\.\iv. Quam dilccta

!

MOR hawddgar yw dy bebvll di :

O An,'lv.7dd y Uuoedd !

"

2 Fy enaid a hiraetha, îe, ac a flys-

ia am g\-nteddau'r AJglwj-dd :'fj-

nghalon a 'm cnawd a waeddant am
y Duw byw.
3 Aderyn y to hefyd a gafodd d,

a 'r wennol nýth iddi, Ue y gesyd ëi

chywion : sef dy aUorau di, Ö Ar-
glwydd y Uuoedd, fy Alrenhin, a 'm
Duw.
4 Gw\-n fyd preswylwjT dy d : yn

wastad'y 'th foliantumt.'

5 Gw>Ti ci fyd y dyn y mae ei

gademid yuot : a 'th fîjTdd yn eu
calon.

t) Y rhai yn myned trwy ddjiìrj-n

iBacha, a 'i gwnant \-n ffynnun : ä 'r

gwlaw a leinw 'r Uynnau.
7 Ant ncrth i nerth : jTnddengys

pob im ger bron Duw yn Sîon.
8 O Árglwydd Dduw 'r Uuoedd,

clyw fy ngweùdi : gwrando, O Dduw
Jacob.
9 O Dduw ein tarian, gwel : ac ed-

rych ar wyneb dy Enneiniog.
10 Canys gweU yw diwmod yn dy

gjnteddau di nâ mil : dewiswn gad
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drws yn nh fy Jîuw, o flaen trigo
ym mhcbyU annuwioldeb.
11 Canys haul a tharian yw 'r Ar-

glnydd Dduw
; yr Arglwj-cld a rydd

ras a gogomant : ni attaü efe ddim
daioni oddi wrth y rhai a rodiant
yn berfîaith.

12 O Arglwydd y Uuoedd : gwn
fyd y dyn a ymddiried jTiot.

Psal. lxxxv. Benedixìsti, Domine.

GRASLAWN fuost, O Arglwyd(L
i 'th dir : dj'chwelaist gaethiwed

Jacob.
2 Maddeuaist anwiredd dy bobl :

cuddiaist cu hoU bechod.
3 Tyimaist ymaith dy hoU lid :

troaist oddi wrth üdiovs-gr\vydd dy
ddigter.

4 Tro ni, O Dduw cin hiachawd-
wriaeth : a thor ymaith dy ddigof-
aint wrthym.
5 Ai byt'h y digi wrthym : a estyni

di dy soriant hyd genhcdlaeth a
chenhedlaeth ?

6 Oni throi di a 'n bywhâu ni : fol

y llawenycho dy bobl ynot ti ?

7 Dangbs i ni, Arglwjdd, dy dru-
garedd : a dod i ni d iachuwdwr-
iaetb.

8 Gwrandawaf bcth a ddywed jt
Arçlwydd Dduw : canys efe a draetha
hedfdw'ch i 'w bobl, aci 'w saint ; ond
na throant at jiifjdrwydd.
9 Dîau fod el iechyd ef yn agos i 'r

rhai a 'i ho&iant : i'el y trigo gogon-
iant yn ein tir ni.

10 Trugaredd a gwirionedd a jnn-
gyfarfuant : cytiawnder a Iieddwcli
a ymgusanasant.
íl Gwirionedd a dardda o 'r ddae-

ar : a chytia\rader a edrych i lawr
o 'r nefoedd.
12 Yr Arglwydd hcfyd a rydd ddai-

oni : a *n diaeaT a iydd ei chnwd.
13 Cj-fìawnder a "â o 1 flacn ef : ac

a esj-d' ei dracd ef ar y Ifordd.

53or£oI SBcîOjí.

Psal. lx.xxvi. Inclina, Doniine.

OSTWNG, O Arglwydd, dyG glust, gwrando fi : canj-s troan
ac anghenus ydwyt.
2 Cadw fy enaid ; canys sanctaidd

ydwyf : achub di dy was, O fy Nuw,
jT hwn sydd jTi ymddiried ynot.
3 Trugarhâ wTtlijf, Arglwydd : ca-

nys amat y llefaf beunydd.
4 Llawenhâ enaid dy was : canj-s at-

tat ti, Arglwj-dd, y djTchafaf fy enaid.
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5 CanyB ti, O ArglT\Tdd, ydwyt dda
]

a maddeugar : ac o fa\vr drugaredd
i 'r rhai oU a alwant amat
6 Clyw, Arglwydd, fy nç\veddi : ac

ymwrando â üais fy jTnliU.
|

7 Yn nydd fy nghyfj-ngder y llefaf
|

amat : canys gTvrandeTvi li.

8 Nid oes fel tydi ym mysg y duw-
j

iau, O Arglwydd : na gweithredoedd
j

fel dy weithredoedd di.
j

9 r holl genhedloedd y rhai a
[

wnaethost a ddeuant ac a addolant
ger dy fron di, O Arglwydd : ac a
ogone'ddant dy Enw. 1

10 Canys ydwyt íawt, aeyn gAvneuth-
ur rhyfeädbdaú : ti vn unig vívt L)duw.

]

11 Dysg i mi dy ffo'rdd, AÍglwydd ; !

mi a rodiaf yn dy n-irionedd : uia fy

nghalon i ofni dy Enw.
12 Moliannaf di, O Arglwydd fy

Nuw, â 'm holl galon : a gogoneddaf
dy Enw yn dragyv%ydd.
13 Canys ma\vT yw dy dmgaredd

tu ag attâf fi : a g\varediaist fy enaid
o utìem isod.

li Rhai beilchion a gyfodasant i 'm
herbjTi, O Dduw : a chj^inuileidfa

y trawsion a geisiasant fy enaid ; ac
ni 'th osodasant di ger eu bron.
15 Eithr ü, O Arglwydd, \vyt Dduw
tmgarog a graslann : li\v^Tfrydig i

lid, a helaeth o drugarcdd a gwir-
ionedd.
16 Edrych amaf, a thmgarhä wrth-

yf : djTo dy nerth i 'th was, ac achub
fab dy wasânaeth-ferch.
17 Gwna i mi ar^ydd er daioni

;

fel y g\velo fy ngliaseion, ac y gwar-
adwydder hwynt : am i ti, O Ar-
glwydd, fy nghynnorthwyo a'm di-

ddanu.

PsaL bcxxrä. Fttndamcnla cjus.

EI sail sj'dd : ar y mj-nyddoedd
sanctaidd.

2 Yr Arglwjdd a gâr byrth Sîon :

yn fwy nà hoil bres^íylfeydd Jacob.
3 Gogoneddus bethau 'a ddj^vedir
am danat ti : O ddinas Duw.
4 Cofìaf Rahab a Babilon %vrth fy

nghydnabod : wele Pliilistia, a Thj'-

rus,'j-nghýd âg Etliiopia ; yno y gan-
wyd h%\Ti.

5 Ac am Sîon y dywedir, Y g\'.T

a'r gwr a anwyd'yn'ddi : a'r Gor-
uchaf ei hun a 'i sic'rhâ hi.

6 Yr Arglwjdd a gyfrif pan ysgrlf-

eno 'r bobl : eni hwn jno.
7Y cantorion a 'r corddorion a íydd-

ant yno : fy holl fijnhonnau sydd
ynot tL
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PsaL lxsx\'üi. Domine Deus.

OArglwydd Dduw fy iachawdwr-
iaeth : gwacddai3 o 'th fiaec

ddydd a nos.

2 Deued fy ngweddi ger dy fron :

goätwng dy glust at fj- Uefain.

3 Canys fy enaid a lanwyd o flin-

derau : a 'm heinioes a nesâ i 'r

beddrod.
•1 Cyfrifwyd fì gyd â 'r rhai a ddis-

gynaht i 'r pwU : ydwyf fel gwr heb
nerth.
5 Yn rhydd ym mysg y meirw, fel

rhai wedi êu Uadd, jti gorwedd mewn
bedd : j- rhai ni clioä mwy ; a hwy a
dorrwj-d oddi wrth dy law.

6 Gosodaist fì jti y pwU isaf : mewn
tywyllwch, yn y dyfnderau.
7 Y mae dy ddigofaint yn pwyso

amaf : ac ä'th boU doiinau y'm
cystuddiaist.
'8 Pellheaist fy nghydnabod oddi
wrthyf : gwnaethost fi'yn fîìeidd-dra

iddjTit ; gwarchaewyd fi, fel nad awn
aUan.
9 Fy llygad a ofidiodd gan fy nghys-

tudd : Ìtefais amat, Arglwydd, bêu-
nydd ; estynais fy nwylaw âttat
10 Ai i 'r meirw y gwnei ryfeddod :

a gj"ft'd y meirw a 'th foliannu di ?

11 A draethir dy dragaredd mewn
bedd : a 'th wirionedd yn nistryw ?

12 A adwaenir dy ryfeddod jti y
tjrwyllwch : a 'th gyfia\vnder yn nhir
angof?
13 Ond mj-fi a lefais amat, Ar-

glwydd : yn fore jt achub fy ngweddi
dy Üaen.
'14 Paham, Argl\vj-dd, y gwrthodi'

fj' enaid : y cuddi dy wyneb oddi
wrthyf?
15 Truan ydwyf fì, ac ar drangced-

igaeth o'm hieuengctid : dygais dy
ofn, ac jT ydwyf yn petruao.

16 Dy soriant a aeth drosof : dy
ddychJTuedigaethau a 'm torrodd
ymaith.
17 Fel dwfr y'm cylchynasant beu-

nvdd : ac y 'm cyd-amgj'lchasant.

"IS Câr a chytaül a yrrâist ym mheU
oddi wríhyf : a'm cydnabod i dy-
wyUwch.

Príìinîiatonol SSRcìfOí.

PsaL Ltxxìx. Mitericordias Domini.

TRÜGAREDDAU yr Arglwydd
a ddatganaf byth : â'm genau

y mjmegaf dy wirionedd o genhedl-
aeth byd gechedlaetb.
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2 Canys dNTredais, Adeiledir tni-

garedd yn àragywT,-dd : jii y nef-

oedd y sîcrhâi dy nirionedd.
3 Gnaethum 'ammod â 'm hcthol-

edig : tjTigais i 'm gwas Dafydd.
4 Yn 'dragywj-dd y sicrhâf dy had

di : ac o gehhêdLieth i genheälaeth
jT adeila<tof dy orseddfaingc di
5 A 'r nefoedd, O ArgIwT<l<ií ^ fo'-

iannant dy ryfeddod : a'th wirion-

edd .Mighynnûlleidfá 'r saint.

6 C'anys pwy yn y nef a gystedlir

â 'r Arglwj-dd : pwj' a gr>-írelybir i 'r

Arglwjdd ym mj-sg meibion y ced-

yrn?
7 Duw sydd ofnad^y ia^^Ti ynghyn-

nulleidfa 'r saint : ac i 'w arswydo yn
ei hoU amgj-lchoedd.
8 O Arghndd Dduw 'r lluoedd, pwy

sy fel tydi : 'j-n gadam lor î a 'th wir-

ionedd o 'th'amgjich ?

9 Ti wyt yn Uywödraethu ymchwj-dd
y môr : pan gfodo ei doniiau, ti a 'u

gostegL
10 "n a ddrylliaist yr Aipht, fel un

lladdedig : t'rwj' nerth dy firaich j-

gwasgeraist dy élynion.
11 Y nefoed'd j'dynt eiddot ti, a 'r

ddaear sydd eiddot ti : ti a sciüaist

y byd a 'i'gj-flawnder.

12 Ti a greaist ogledd a dehau :

Tabor a Hermon a lawenychant j-n

dy Enw.
Ì3 Y mae i ti fraich a chademid :

cadam yw dy law, ac uchel j-w dy
ddelieulâw.
H Cj-fiawnder a bam yw trigfa dy

orseddfaingc : tmgaredà a g^ririori-

edd a ragflaenant dy wyneb.
15 Gwn eu byd j'.bobl a adwaen-

ant jT hj-frjd' laís : yn Ile^TjTch
dy wyneb, Ö ArglwyddC y rhodiant
hwy.
16 Yn dy Enw di y gorfoleddant

beunydd : ac yn dj- 'gyfìawnder jt
ymddjTchafant
17 Canys godidowgrwydd ea cad-

emid hwjTit j-dwj-t ti : ac jti dy ew-
yllj's da ÿ djTchefir ein coni ni.

18 Canys yr Arglwydd j-w ein tar-

ian : a Sanct Israel j-w ein Brenhin.
19 Yna 'r ymddîddenaist mewn

gweledigaeth à'th Sanct, ac a ddy-
wedaist : Gosodais gymmorth ar un
cadam, djTchefais un etholedig o'r
bobL
20 Cefais Ddafydd fy ngwasanaeth-

v.T : cnneiniais ef â 'm holew sanct-
aidd;
21 Ýr hwn y sicrhêir fy Uaw gyd âg

ef : a 'm braich a 'i nertha et
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22 Tíi ortlirymma'r gelj-n ef : a'r
mab anwir ni 's cyítuddia et.

23 Ac mi a goèthaf ei eljrüon 01
flaen : a 'i gascion a darawaí.
34 Fv ngwirionedd hefyd a 'm tm-

garedd fj-dd gyd âg ef : äc jm fy Enw
j- dyrchêfir ei gom ef.

25 A gosodaf ei law yn y mór : a 'i

ddeheiìlaw yn yr afonydd.
26 Efe a lefa amaf, "fi yw fy NTiad

:

fy Nuw, a clu^g fy iactíawdwriaeth.
'27 Minnau a 'i gwnaf yntau yn
gynfab : gomwch brenhinoedd y
ddaear.
28 Cadwaf iddo fy nhmgaredd yn

dragj'ìTydd : a'm cj'íammod fydd
sicr idd'o.

29 Gosodaf hefyd ei had yn dragy-
wj-dd : a 'i orseddfaingc 'fel dydd-
iau 'r nefoedd.
30 Os ei feibion a adawant fy nghyf-

raith : ac ni rodiant jti fy mamedig-
aethau

;

31 Os fy neddfan a halogant : a'm
gorchj-mynion ni chadwant

;

32 na mi a ymwelaf â'u cam-
wedd â gwîalen : ac â 'u hanwiredd
â fîrowyllau.

33 Ond ni thorraf fy nhragaredd
oddi wrtho : ac ni phaìlaf o 'm gwir-
ionedd.
34 Ni thorraf fy nghyfammod : ac

ni ncwidiaf yr hj'n a' ddaeth allan
o 'm genau.
S5 "TjTigais nnwaith i 'm sancteidd-

rwj-dd : na ddj-wedwn gelwydd i

Ddafydd.
3'j Bj'dd ei had ef yn dragywydd :

a'i orseddfaingo fel'jT haul ger fy

mron L
37 Sicrhêir ef jTi dragj-wj-dd fel y

lleuad : ac fel tj-'st fîj-ddl'on jn y nef.

35 Ond ti a wfthodaist, ac a fneidd-
iaist : ti a ddigiaist wrth dy Ennein-
iog.

39 Diddymmaist gyfammod dywas

:

halogaist ei goron gan ei thaflu i

lawr.

40 Drj'IIiaist ei holl gaeau ef :

gwnaethost ei amddifíjTifeydd yn
adwjau.
41 Yr hoU fforddolion a 1 hyspeil-

iant ef : aeth yn warthradd i 'w gym-
mydogion.
42 DjTchetaist ddeheulaw ei wrth-

wjTiebwjT : Uawenheaist ei hoU el-

ynion.
43 Troaist hefyd fin ei gleddyf : ac

ni chadamheaist ef mewn rhyfeL
44 Peraist i 'w harddwch ddarfod :

a bwriaist ei orseddíaingc i lawr.
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45 Byrheaiàt ddyddiau ei ieuengc-
tid : toaist g)'Avilydd drosto ef.

46 Pa hd, Argl^yjdd, yr ymgud Ji

?

al yn drâgywrdd : a lysg dy ddigof-

aint di fel tän ?

47 Cofia pa amscr sydd i mi : pa-
ham y ci-eaist holl biant dynion yn
ofer?
48 Pa WT a fydd bym, ac ni wel

farwolaeth : a ared efe ei enaid o
law 'r bedd ?

49 Pa le y mae dy hen drugaredd-
au, O Arglwydd : rhai a dj-ngaist i

Ddaf^'dd ya 'ày wrionedd ?

60 Cofiaj O Ârglwj-dd, warady.ydd
dy weision : jt hwn a ddygais yn fy

mynwes gan yr holl boblòedd fawr-
ion;
51 A 'r h^vn y g^yaradwyddodd dy

elynion, O Arglwydd : â 'r liwn y
gwaradwj-ddasant ôl trocd dy En-
neiniog.
52 Bendigedig fyddo 'r Arglwydd

yn dragj^yjdd : Amcn, ac Anien.

ISorcol mtìììiu

Psal. xc. Donune, rcfugaim.

TI, Arglwj-dd, fuost j-n breswylfa i

ni : jTu mhob cenhedlaeth.
2 CjTi g^raeuthur y mynyddoedd, a

Uunio honot y ddaoar, a"'r byd : ti

hefyd wj-t Dduw, o dragywj'ddoldeb
hyd dragyiìyddoldeb.
3 Troi ddyn i ddinystr : a dywedi,

Dychwelwch, feibion djTiion.

4 Canys mil o flynyddocdd ydynt
yn dy olwg di fef d'oe : wedi 'r cl

heibio, ac fel gwyliadwriacth nos.

5 Dygi hwjTit jTnaith megis â llif-

eiriant ; y maetit fel hûn : y boro y
macnt feî Ilysieuyn a newidir.
6 Y bore y blodeua, ac y tj-f :

prydnawn y torrir ef j-maitìi, ac y
gw}^va.
7 Canys jTi dy ddig y difethwyd ni :

ac ya. dy lidiowgrwj-dd y 'n brawych-
wyd.
8 Gosodaist ein hanwiredd ger dy

fron : ein dirgel bechodau jTigoIcuni
dy wyneb.
9 Canys ein holl ddyddiau ni a ddar-

faant gan dy ddigofaint di : treulias-

om ein bljTiyddoedd fel chwedl.
10 Yn nyddiau ein blynyddf)edd y
mae deng mljTiedd a thrugain ; ac
os o grj-fder y cyrhacddir pedwar
ugain mljTiedd : etto eu nerth sy
boen a blinder ; canys ebrwj'dd y
derfydd, a ni a ehedwn j-maith.
11 P\vy a edwyn nertlî dy soriant

:
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canj's fel y mae dy ofh, y mae dy
ddigter.

12 Dysg i ni felly gj-frif ein dydd-
iau : fel y dj'gom ein calon i ddoeth-
ineb.

13 Dychwel, Arglwj-dd, pa hd : ac
edifarhâ o ran dy weision.
14 Div,alla ni yn fore â 'th drugar-

cdd : fel j' gorfoleddom ac j" llawen-
ychom dros cin holl ddj-ddiau.
15 Llawcnhâ ni yn ôl y dyddiau

y cystuddiaist ni : a 'r bljTiyddocdd

y gwelsom ddrj'gfyd.

16 Gwelcr dy waith tu ag at dy
weision : a 'th ogoniant tu ag at eu
plant hwj'.

17 A bj'dded prydferthv,-ch jt Ar-
glwydd ein Duw amom ni : a thref-

ua weithred ein dwjlaw ynom ni

;

îe, trofna waith ein d'i^j-Iaw.

Psal. .xci. Q,ui habitat.

A/R hwn sydd jTi trigo j^n nirgel-
JL wch y Goruchaf : a crj-s jTig-

hysgod jT HoII-alIuog.
2 Dj'wedaf am yr Arghvydd, Fy

noddui a 'in hamdàiffj'nfa j'"dj'\v : f
Nuw ; j-nddo jt j'mddiriedaf.

3 Canys efe a'th wareda di o fagl

jT heliwr : ac oddi wTth haint ech-
ì-yslon.

4 A 'i asgell y cysgoda efe trosot, a
tli.in ci adenyddy byddi diogel : ei

wirionedd fj'dd darian ac astalch i ti.

5 Nid ofni rhag dychrj'n nos : na
rliagy saeth a ehedo 'r dj'dd

;

6 îía rhag j-r haint a rodio jti y
tj'wyllwch : na rhag y dinj'str a
ddinystrio ganol dydd.
7 AVrth dy j'stlys y cwj'mp mil, a

dengmil wth dy ddeheulaw : ond ni
ddaw j-n agos attat ti.

8 Yn unig ti a ganfyddi â'th lyg-

aid : ac a wcli dâl y rliai annuwiol.
9 Am i ti wneuthur jt Arglwydd

fj' noddfa : sef y Goruchaf, j'n bres-
wylfa i ti

;

10 Ni ddigwj'dd i ti niweid : ac ni

ddaw pla j'n agos i 'th babell.

11 Canys efe a orchymyn i 'w ang-
ylion am danat ti : dy gadw j'n dy
Ìioll ffJTdd.
12 Ar eu dwylaw y'th ddygaut :

rhag taro dy droed wrth garreg.

13 Ar y líow a 'r asp y cerddi : y
csnaw Ilew a 'r ddraig a fethri.

14 Am iddo roddi ei serch amaf,
am hynny y gwaredaf ef : [dyrchaf-
af ef ] am iddo adnabod fy Enw.
15 Efe a eilw amaf, a mi a 'i

gwrandawaf : me^vn ing y byddaf fì



y 18 Dÿdd. PSALMAU. Y 18 Dÿdd.

gyd âg ef, y gwaredaf, ac y gogon-
eddaf ef.

16 Digonaf ef ä hir ddyddian : a
dangosaf iddo fy iachawd^vriaetb.

Psal. xcii. Bonnm e$t confitcrí.

DA yw moliannu 'r Arglwydd : a
chanu mawl i 'th Enw di, y

Goruchaf;
2 A mynegi 'r bore am dy drugar-

edd : a 'th ivirionedd y noseithiau

;

3 Ar ddegtant, ac ar y nabl : ac ar
y delyn yn fyfjTiol.

4 Canys llawenychaist fi, O Ar-
glwydd, ä 'th weittìred : jTigwaith dy
ddylaw y gorfoleddaf.

5 jlor faivredig, O Arglwydd, >tv

dy weithredoedd : divfa iawn yw dy
fedd^'liau.

6 Gwr annoeth ni yr : a 'r ynfyd
ni ddeall hyn.
7 Pan flodeuo 'r rhai annuwiol fel

y Uyäeuyn, a blaguro hoU weithrcd-
wr aniYiredd : hjTiny sydd i 'w din-
ystrio byth bj-thoedd.
8 Tithau, Arglwydd : i\-jt ddjTchaf-

edig yn dragywydd.
9 Canys wele, dy ehTiion, O Ar-

glwydd, wele, dy ëlyni'on a ddifeth-
ir ; gwasgerir hoU weithredwr an-
wiredd.
10 Ond fy nghorn i a ddyrchefî fel

unicorn : âg olew ir y 'm henneinir.
11 Fy IIj"gad hefyd a wêl fy ngwn-

fj'd ar fy ngwrthwynebwr : fy
nghlustiau a glywant fy ewyllj-s
am y rhai drygionus a gj-fodant i 'in

herbyn.
12 Ÿ cj-fîawn a flodcua fel ralm-
wdden : ac a gjT.nydda fel cedr-
wdden yn Libanûs.
13 Y rhai a blannwyd yn nhv 'r

Arelwydd ; a flodeuant ynghj-nteàd-
oedä ein Duw.
14 Ffrwythant etto jn eu henaint

:

tirfion ac'iraidd fyddant

;

15 I fynegi mai uniawn jtv 'r Ar-
glwydd fy nghraig : ac nad oes an-
wiredd jnddo.

^rüìjnîjatonol ©íîföí.

Psal. xcüi. Domìnus rcgnarit.

YR Arglwydd sj'dd yn tejm-
asu, efe a iTÌsgodd 'ardderch-

owgrwydd; gwisgodd yr Arglwj-dd
nerth, ac ymwregysodd : y bj'd tef-
yd a sicrhawyd, fel na syflo.

2 Darparwyd dy orseddfaingc er-
loed : ti wv^ er tragywyddoldeb.
3 Y llifeiriaint, O Argh\-.dd, a
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ddyrchafasant, y Uifeiriaint a ddyr-
châfasant eu twrf : y Ilifeiriaint a
ddyrchafasant eu tomiau.
4 Yr Arglwj'dd jm yr uchelder sy

gadamach ná thwrf djiroedd lawer

:

nâ chedyrn donnau y mór.
5 Sicr iawn j-w dy djstiolaethau :

sancteiddrwydà a weddai i 'th d, O
Arglwj'dd, bjth.

Psal. xciv. Dcus uUionum.

OArglwydd Dduw 'r dîal : O
Dduw 'r dîal, ymddisgleiria,

2 YmddjTcha, FamwT y bjd : tâl

eu gwobr i 'r beilchion.

3 Pa hj'd, Arglwj'dd, y caifî yr an-
nufliolion : pa hyd y caiff jr ahnuw-
iol orfoleddu ?

4 Pa hjd y siaradant ac y dywed-
ant yn galed : jt ymfawíyg.'i hoU
weithredwr anwîredd î

5 Dy bobl, Arglwj'dd, a ddrylliant

:

a 'th etifedcUaeth a gystuddiaht.
6 Y weddw a 'r dîeithr a laddant :

a 'r amddifad a ddîeneidiant.
7 DyiTcdant hefyd, Ni wêl yr Ar-

glwydd : ac nid ÿstyria Duw'Jacob
hyn.
8 YstjTÌwch, chwi rai annoeth j'ni

mysg y bobl : ac ynfydion, pa bryd y
dealíwch ?

9 Oni chlyw'r h^vn a blannodd y
glust : oni wêl yr hwn a luniodd v
Uygad ?

ÌO Oni cljerydda'r hwn a gospa'r
cenhedloedd : oni 'jt jt hwn sydd
yn dysgu gwybodaeth i "ddyn ?

11 Gj'r jr Arglwydd feddj'Iiau

dj-n : mai gagedd j'dynt.

12 Givn ef fyd y gwr a geryddi di,

O Arglwydd : ac a ddj'sgi jn dy
gj-fraith

;

13 I bcri iddo lonydd oddi wrth
ddyddiau di-ygfyd : hyd oni chlodd-
ier fibs i 'r annuwiol.
14 Canj's ni ad jt Arglwydd ei

bobl : ac ni wrthyd efe ei êtifedd-

iaeth.

15 Eithr bara a ddychwel at gyf-
iawnder : a 'r holl rai unia^ra o galon
a ant ar ei ol.

16 Pwy a gj'fyd gyd 8. mi j'n erbj-n

y rhai àrygibnus : pwy a sâif gj'd ä
mi \n erbjTi gn'eithredirtT anwir-
edd?
17 Oni buasai 'r Arglwj'dd yn gj'm-

morth i mi : braidd na thrigasai fy
enaid mewn distawrwjdd.
IS Pan ddywedais, Llithrodd fy

nhroed : dy dmgaredd di, O Ar-
ghvydd, a'm cynhaliodd.
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19 Yn amlder fy meddyliau o'm
mewn : dy ddiddaliwch di a lawen-
ycha fy enaid.

20 A fydd cyd-ymdeithas i ti â gor-

seddíaingc anwiredd : yr hon a lunia
anwiredd j-n lle cyfraith ?

21 Yn finteioedd y deuant yn er-

byn enaid y cyfiawn : a g\vaed gwir-
ion a farnant j-n euog.
22 Eithr yr Arglwjdd sj'dd yn am-

ddiffynfa i mi : a'm Duw yw craig
fy nodded.
23 Ac efe a dâl iddjTit eu Iianwir-

edd, ac a'u tvr ymaith yn eu dryg-
ioni : yr Arglwj-dd ein í)uw a 'u tjT
hwjTit ymaith.

13or£oI aSeìfìjí.

Psal. xcv. Yenite, exultemus.

DEirWCH, canwn i 'r Arghvydd :

jrmlawenhâivn j-n nerth ein
hiechyd.
2 Deuwn ger ei fron ef ä dîolch :

canwn yn llafar iddo â psalmau.
3 Canys JT Arglwydd sj' Dduw
mawr : a Brenhin mam goruwch jt
holl dduwiau.
4 Yr hwn y mae gorddj-fnderau 'r

ddaear j-n ei law : ac uchelderau 'r

mjTiyddoedd jti eiddo.
5 Y môr sydd eiddo, ac efe a 'i

gwnaeth : a 'í ddwylaw a luniasant
y sychdir.

6 Deuwch, addolwn, ac ymgrym-
m^vn : gostjTig\vn ar ein gíìniau ger
bron jT Ajglwydd ein Gwneuth-
unvr.
7 Canys efe j'w ein Duw ni : a nin-

nau m bobl ci borfa, a defaid ei

law. Heddyw, os gwrandewch ar ei

leferj-dd,

8 ífa chaledwch eich calonnau :

megis j-n yr jTurysonfa, fel yn nydd
prufedigaeth yn jt aniaiwch";
9 Pan demtiodd eicli tadau fi : y

profasant fi, ac j'gwelsant fy ngweith-
redoedd.
10 Deugain mlynedd jr jTnrj-son-

ais â 'r genhedlaeth hon : ä dj"wed-
ais, Pobl gyfeiliomus yn eu "calon
ydynt hwy, ac nid adnabuant fy

ffJTdd;
11 Wrth y rhai y tyngais j-n fy

llid : na ddelent i 'm gorph^vysfa.

PsaL scvi Cantate Domino.

CENWCH i 'r Arglwydd ganiad
newydd : cenwch i 'r Arghvydd,

JT hoU ddaear.
2 Cenwch i 'r Arglwydd, bendigwch
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ei Enw : cyhoeddwch o ddydd i

ddydd ei iachawdwriaeth ef.

3"Datgenwch ym mysg y cenhedl-
oedd ei ogoniant et : ym mhlith jt
holl bobloedd ei ryfeddodau.
i Canys mawr yw'r Arglwydd, a

chanmoladwy iawn : ofnadwy yw efe

goruwch jT hoU dduwiau.
5 Canys holl dduwiau'r bobloedd

j-djTit eilunod : ond jt Arglvfydd a
naeth y nefoedd.
6 Gogoniant a harddwch sydd o 'i

flaen ef : nerth a hj-frj'dwch Bydd jm
ei gj'ssegr.

7 Tylthau 'r bobl, rhoddwch i 'r

Arglwydd : rhoddwch i 'r Arglwydd
ogoniant a nerth.
8 Rhoddwch i'r Arglwydd ogon-

iant ei Enw : dygwch otfrwm, a deu-
wch i 'w gynteddoedd.
9 Addolwch yr Arglwydd mewn

prydferthwch Eancteiddrwj'dd : yr
holl ddaear, ofnwch ger ei fron ef.

10 Dj'wedwch ym mj-sg y cenhcdl-
oedd, Yr Arglwydd sj'dd yn tejTrn-

asu : a 'r bj-d à sicrhaodd efe, fel

nad j'sgogo;" efe a fama'r bobí j'n

imiawn.
11 Llawenhâed y nefoedd, a gor-

foledded y ddaear : rhued y môr a 'i

gyflawnder.
12 Gorfoledded y maes, a 'r hyri oU

y sydd ynddo : j'na hoU breniau 'r

coed a ganant,
13 flaen yr Arglwydd; canys y
mae j-n dyfod, canjs y mae 'n djrfod

i farnu 'r ddaear : efe a fama 'r bj'd

trwy gj'fiawudcr, a 'r bobloedd â 'i

ionedd.

Psal. sc^-ü. Dominus regnavit.

YR Arglwydd sydd yn teymasu :

gorfoledded y ddäear, llawen-
yched jTiysoedd lawer.

2 Cymmylau a thj'wyUwch sj'dd

o 'i amgj'lch ef : cytìawnder a bara
jTV trigfa ei orseddfaingc ef.

3 Tân a â allan o 'i flaen cf : ac a
Ij'sg ei elynion o amgylch.
4 Ei feÙt a len-jTchasant y bj'd : y

ddaear a welodd, ac a grj-nodd.

5 Y mynyddoedd a doddasant fel

cwjT o fiaen jt Arglwj'dd : o flaen

Arglwydd jT hoU ddaear.
6 Y nefo'edd a fj'negant ei gjrf-

iawnder ef : a 'r hoU bobl a welant
ei ogoniant
7 Gwaradwydder y rhai oU a was-

anaethant ddelw gerfiedig, y rhai a
ymffrostiant mewn eilunod : addol-
wch efi yr hoU dduwiau.
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8 Sîon a gly\vodcl, ac a laweuych-
odd; a merched Judah a orfolêdd-

asant : o lierwj-dd dy famedigaethau
di, O Arglwj-dd.
9 Canys ti, Arglwydd, \vyt oruchel

goruwch jT hoU ddaear : dirfawr

y 'th ddyrchafttjd goruwch yr holl

dduwiau.
10 Y rhai a genvch jt Arglwj-dd,

casêwch ddrygioni : efe sydd j-n

cadw eneidiau ei saint ; efe a 'u

gwarcd o law y rhai annuwioL
11 Hauwj-d goleuni i *r cj'íia^^'n :

a llawenj-dd i 'r rhai uniawn o
galon.
12Y rhai cj'fìawn, llawenychwch jii

yr Arglwydd : a moliennwch wTth
gofladwTiaeth ei sanctciddrwj'dd ef.

íPnjIin^aùjnol CBîötii.

Psal. xc\'üi. Canlate Domlno.

C'tENWCH i'r Arglwydd ganiad
^ newydd; canj's efe a wnaeth

bethau rhyfodd : ei ddeheulaw a 'i

fraich sanctaidd a barodd iddo fudd-
ugoliaeth.

2 Hj-spj'sodd yr Arglwj'dd eî iach-
awdwriaeîh : datguddiodd ei gyf-
iaìrader jTigolwg y cenhedloedd.
3 Cotiodd ei drugaredd a 'i wrion-

edd i dý Israel : hoU derfj-nau 'r

ddaear a welsant iachawdwriaeth
cin Duw ni.

4 Cenwch j-n Uafar i 'r aVrgl^\ydd,

yr hoU ddaear : Uefwch, ac ymìaw-
bnhêwch, a chenwch.
5 Cenwch i 'r Arglwj-dd gyd â *r

delj-n : gj-d â 'r delj-n, a Uef psalm.
Ö Ar udgjTn a saiu cornet : cen-

wch yn Uaiar o tlaen jt Argln-j'dd y
Breniiin.

7 Rhued y môr a 'i gj'fla^^nder : j'

byd a 'r rhâi a drigant o 'i fewn.
8 Cured y Uifeiriaint eu dwylaw : a

chyd-ganed y mjmj-ddoedd,
9 O tìaen yv Arghvj-dd ; canys y

mae'n djfod i famu 'r ddacar : efe

a farna 'r bj'd â chyfìawiider, a 'r

bobloedd àg uuioudeb.

PsaL xcix. DominiLS rcgnavU.

YR Arghvj-dd sydd jti teyrnasu

;

crjned y bobloedd : eìstcdd y
mae rh\vng y cerubiaid ; jTngj-nhyrf-
ed y ddaear.
2 MaOT yw'r Arglwjdd jti Sîon : a

(IjTchafedig yw efe goruwch yr hoU
bôbloedd.
3 Jloliaimant dy Enw mawr ac ofn-

adwy : canj-s sanctaidd yw.
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4 A nerth y Brenliiu a hoifa {am r

ti a sicrhêi uniondeb : bam a chyf-
iawnder a wnci di yn Jacob.
5 DjTchefwch yr Arglwydd ein

Duw, ac jTDgrjTumwch o "flaen el

'stol-draed ef : canj-s sanctaidd j-w.

6 Jloses ac Aar'on ym mliUth ei

ofîeiriaid ef; a Samuel jtu mjsg y
rhai a alwaut ar ei Enw : galwasant
ar y Argl«'jdd, ac efe a 'u g\vran-
dawodd hwjiit.

7 Llefarodd wrthj-nt jti y golofn
gwmmwl : cadwasant ei'dj-stiolaeth-

au, a 'r ddeddf a roddodd efe idd-
ynt.

8 Gwrandewaist araynt, O Ar-
ghvj'dd ein Duw : Duw, ocddit yn
cu harbed, îe, pan ddi'eUt am eu dy-
chjanmygion.
9 DjTchef\vch yr Arglwydd ein

Duw, ac jTngrjininwch ar cì fj-nj-dd

sanctaidd : caiij-s sanctaidd yw'r Ar-
glwj-dd ein Du.

Psal. c. JuUlatc Dio.

CENWCH yn Uafar i 'r Arglwydd :

yr holl ddaear.
2 Gwasanaethwch jt Arglwjdd
mewn Uawenydd : deuweh o 'i fiaen

ef à chân.
3 Gwjbyddwch mai'r Arglwj-dd sy
Dduw ; efe a 'n gwTiaeth, ac nid ni

cin hunain : ei bubl ef j'djm, a def-

aid ci borfa.

4 Ewch i memi i 'w byrth ef ä dî-

olch, ac i 'w gj-nteddau â mawl :

dîolchwch iddo, a bendithiwch ei

Enw.
5 Canj-3 da yw 'r Arglv\Tdd ; ei

drugaredd sydd jti driigj"»vydd : a 'i

wirionedd hyd genhedlaeth a chen-
hedlaeth.

Psal. CL Misericordiam ct judi-
ciitm.

CANAF am drugaredd a barn : i

ti, Argh^-j'dd, y canaf.

2 Byddaf ddcallus mewn ffordd
berSfaìth : l'a bryd j- deui attaf?

rhodiaf mewn pertîèithrwj-dd fy

nghalon o fewn fj' nli.

3 Ni osodaf ddim anwir o flaen fy

Uygaid : cas genuj'f waith j' rhai cil-

dj'nnus ; ni Ij'n wrthyf fi.

4 Calon gj-ndyn a giUa oddi wrîh-
yf : nid adnabyddaf ddjTi drj'g-

ionus.

5 Torraf ymaith jt hwn a enllibio

ei gj-mmj'dog yii díiirgel : jt uchel o
olwg, a 'r balcli ci galon, "ui aíiaf ei

ddioddcf.
13
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6 Fy llygaid fydd ar ffyddloniaid y

tir, £el y trigont gyd â mi : \t hvm a
rodio me\vn ffordd berfíáith', hwiinw
a 'mgwasanaetha i.

7 >"i thrig o fe^Tn fy nh jt un a
«Tielo dw}-ll : ni thrig \ti fy ngolwg
yr un a dd\-wedo gelwTdd.
8 Yn forJ y torraf \TnaJth holl an-

nu-niojon y tir : i ddiwreiddio holl
weithredwjT anwiredd o ddinas 3T
Arglwjdd.

î3or£oI SScÖîií.

Psal. cü. Domine, exaudi.

ARGLWYDD, clvw fy ngweddi :

- a deled fy llef attaL
2 Na chudcf dy w)-neb oddi wrthyf

>ti iiydd fy nghvf\Tigder : gostwng
dy glust attaf ; j-n y dydd y galwy^
brysia, gwrando íi.

3 Canys f;,' nyddiau a ddarfuant ffelmg : a 'm hesgj rn a boethasant fel
aelwj-d.

4 Fy nghalon a darawrd, ac a
wj-wodd fel llysieujTi : fel yr anghof-
lais f«7tta fy mara.
5 Gan lais' fy nhuchan : y glynodd

'y esgjTn wcíh fj nghnawd.
6 Tebj-^ wyf i beücan vr anialwch

:

yd\vj-f fel dylluan y diöáethwch.
7 Gnyliais, ac ydwj-f fel aderyn y

to : imig ar ben y t.
8 Vj ngeljTiion a 'm gwaradwydd-

ant oeunydd : y rhai a mfj-dant
TiiTthyf; a dyngasant j-n fj- erbvn.
9 Canvä bwytteais ludw fel b'ara : a

chjTnmj-sgais fj- nîod àg \\Tlofain
;

10 O heríTydd dy lid cU a"'th ddigof-
aint : canjs codaist íì i fj-nu, a thefl-
aist fi i lawr.
11 Fy nyddiau sv fel cvsgod yn

cilio : a minnau fel glas-elltj-n a
wj-walç.

Ì2 Tithau, Arglwydd, a barhêi m
dra-j-wj-ddol : a'th goffadwriae'th
hyd genbedlaeth a chenhedlaeth.
13 Ti a gj-fodi, ac a diugarhêi

wrth S:on : canvs \t amser i dru-
garhâu wrthi, îe, jt' aniser nodcdig,
a ddaeth.
14 Oblegid y mae dv weision j-n

hoífi ei meini : ac yn to'sturio wrth ei
llwch hi.

15 Fclìy'r cenhcdlocdd a ofiiant
Eii\v r Arglwydd : a holl frenhin-
oedd y ddaear dy ogoniant.
16 Pan adeilado *r Argl\\-\dd Sîon :

y gwelir ef \-n ei ogoniant
;'

17 Efe a edrjch ar weddi 'r gwacl

:

ac ni ddîj-stj-rodd eu d\-inumad.
17S"
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ISHyn a j-sgnfemr i 'r genhedlaeth

a ddel : a 'r bobl a grëú: a foliannant
JT Arglwj-dd.
19 Canyi efe a edrychodd o uchelder

ei gyssegr : yr Arglwj-dd a edrych-
odd o r nefoedd ar y ddaear

;

20 I wrando uchenaid y carcharor-
ion : ac i rjddhâu plant angau ;

21 I fjTiegi Enw'r Arglwjdd jm
Sîon : a 'i foliant j-n Jeru^em

;

22 Pan gasgler y bobl ynghd :

a r tevmasoeàd i wasanaethu 'r Ar-
glwydd.
23 Gostyngodd efe fy nerth ar y

ffordd : byrhaodd fy nyddia\i.
24 Dywedais, Fy Nuw, na chvm-

mer fi j-maith ynghanol fy nj-ddiâu :

dy flj-nyddoedd di sydd j-n oes oes-
oedd.
25 Yn y dechreuad v seiliaist y

ddaear : a 'r nefoedd ydj-nt waithd
ddwj-law.
26 Hwj- a ddarfrddant, a thi a bar-

hêi : îe, hwy oll a heneiddiant fel
diUedj-n ; fel gwisg y newidi hwj-nt,
a hwj- a newidir.
27 Tithau 'r un ydwjrt : a 'th flyn-

yddoodd ni ddaríSddant.
28 Plant dy weiaon a barhânt : a'u

had a sicrhêir ger dy fron àí.

Psal. ciiL Benedic, anima mea.
'C'Y enaid, bendithia'r Arglwydd :

-»- achwblsyddyno^eiEnwsanct-
aidd ef.

2 Fy enaid, bendithia 'r Arglwydd :

ac nac anghofia ei holl ddoniau ef

;

3 Yr hwn sydd j-n maddeu dy hoU
anwireddau : vr hwn sydd j-n iachâu
dy holl lesgedd

;

4 Yr hwn sj-dd yn gwaredu dy fyw-
j-d o ddistrj-w : jt hwn s\-dd \-n' dy
goroni ä thrugaredd ac â thostiiri

;

5 Yr hwn sjdd yn diwallu dv enau
ä daioni : fel jt adnewyddir dy ieu-
engctid fel yr eryr.

6 Yr Argíwj-dd sj-dd yn gwneuthur
cj-fiawnder a bam : i'r rhai gor-
thrymmedig olL
7 Hj-spj-sodd ei ffyrdd i Moses : ti

weithredoedd i feibion Israel.
8 Trugarog a graslawn yw 'r Ar-

ghv)dd : hwjTfrj-dig i lid, a mawT o
drugarowgrwjdd.
9 ííid bj-th jT j-mrvson efe i ac nid

bj-th y ceidw efe ci ddigofaint
10 Nid yn ol ein pechodau y

gwnaeth efe â ni : ac nid yn ol ciu
hanwireddau y talodd efe i ni.
11 Canys cvfu\vch ag yw 'r nef-

I
oedd uwchlaw *r ddaear : y rhagor-
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odd ei drugaredd ef ar y rhai a 'i

hofnant ef.

12 Cyn belled aç yw 'r dwjTain
oddi ^\Tth y gorllemn : y pellhaodd
efe ein camweddau oddi mthym.
13 Fel y tosturia tad vTrth ei"blant

:

felly y tosturia'r Arglwydd wTth y
rhai a 'i ho&iant ef.

1-1 Canys efe a edwjTi ein defnydd
ni : cofìa mai llwch ydjTu.
ISDyddiaudyn syfel glas-welltjTi

:

megis blodeuyn y maes, felly y blod-

eua efe.

16 Canys y gwnt a â drosto, ac ni

byddmy o hono : a 'i le nid edwyn
ddim liono ef mwy.
17 Ond trugai-ed'd yr Arglwydd

sydd o dragywyddoldeb hyd dragy-
wyddoldeb, ar y rhai a'i hofhant ef

:

a 'i gj-fiawnder i blant eu plant

;

18 I 'r sawl a gadwant ei gj-fammod
ef : ac a gofiant ci orchjTnj-nion i 'w
gwneuthur.
19 Yr Arglwydd a barottôdd ei or-

scddfa yn y nefoedd : a 'i frenhiniaeth
ef sydd jti llj^vodraethu ar bob
peth.

20 Bendithiwch yr Arglwydd, eì

angylion ef; cedym o nertlî : yn
gwneuthur ei air e^ gau wTando ar
leferydd ei air ef.

21 Bendithiwch yr Arglw)-dd, ei

hoU luoedd ef : ei hoU weision yn
gwneuthur ei ewrllys ef.

22 Bendithiwch ÿr Arglwydd, ei

holl weithredoedd e^ yni mliob man
oì lywodraeth : fy enaid, bcndith-
ia 'r Arglwydd.

PniönijaíDnol CîacîJîií.

Psal. civ. Bencdic, anima mca.

FV enaid, bendithia 'r Arglwydd :

O Arglwydd fy Nuw, tra mawT
ydwyt

; g%\isgaist ogoniant a hai-dd-
wch.
2 Yr hwn wj-t yn gwisgo goleuni

fel dilledyn : a"c yn taenu 'r nefoedd
fel llen.

3 Yr hwn sy 'n gosod tylathau ei

'stafelloedd yn y dyfroedd : yn
gwneuthur y cymmylau j-n gerbyd
iddo ; ac yn rhodio' ar âdenydd y
gwnt.
4 Yr hwn sydd yn gwneuthur ei

genhadon j-n yfprydion : a 'i weinid-
ogion yn dân fìiamllyd.

5 Yr hwn a seiliodd y ddaear ar ei

sylfeinl : fel na sjTumudo byth yn
dragywy^dd.
6 Toaist hi â 'r gordd\-fhder, megis â
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gv.i?g : y dyfroedd a safent goruwch.
y mj^iyddoedd.
7 Gan dy gen-dd di y fToisant :

rhag swn dy dàran y prysurasant
jTuaith.

8 Gan y mynyddoedd vr \-mgod-
ant : ar hd y dffrynoedd ydisgyn-
ant, i 'r lle a seilîaist iddynt.
9 Gosodaist derfyn, fèl nad elont

drosodd : fel na ddychwelont i or-
chuddio 'r ddaear.
10 Yr hwn a yrr y ffj-nlionnau i 'r

dj'ft'rjTioedd : y rhai" a gerddant
rhwng y bryniau.
11 Diodant hol! fwystfìlod y maes :

yr asvnod gwlltion a dorrant eu
sycheà.
12 Adar y nefoedd a drigant ger
Uaw iddj-nt : y rhai a leisiant oddi
rhwng y cangau.
13 Y mae efe 'n dyfrhâu 'r bryniau
'i 'stafelloedd : y ddaear a ddigonir
fi'rw\-th dy weithredoedd.
li Ÿ mae yn peri i 'r gwellt dyfu

i 'r anifeiliaid, a Ujsiau i wasanaetli
dyn : fel y dyccò fara allan o'r
ddaear;
15 A gwin, yr hwn a lawenycha

galon dyn ; ac olew, i beri i 'w wyn-
eb ddisgleirio : a bara, jt hwii a
gjnnal galon dyn.
16 Preniau 'r Arglwydd sy lawn

sugn : cedr-wdd Libanus, y" rhai a
blannodd efe

;

17 Lle y nvtha 'r adar : y ffjTinid-

wýdd \-w t 'r ciconia.
18 'Y' mj-nyddoedd uchel sy noddfa

i 'r geifr : a'r creigiau i 'r c\vningod.
19 Efe a wnaeth y lleuad i amserau

iiodedig : jt haul a ed\s-yn ei fach-
ludiad.
20 Gwnai dj^vj'll\vch, a nos fydd :

ynddi jt jTiiIusga pob bwj-stfil coed.
21 Y cenawon Uewod a ruant ani

ysglyfaeth : ac a geisiant eu bwyd
gan Dduw.
22 Pan godo haul, ynagasglant : a

gorweddant jti eu Uocheíau.
23 Dj-n a "â allan i 'w waith : ac

i 'w orchwyl hj'd yr hwjT.
2i Mor lîosog j'w dj* weithredodd,
O Arglwydd ! gwnaet'host hwynt oll

menni doethineb : llawn yw 'r ddaear
o 'th gyfoeth.

25 Felly y mae 'r môr mawr, llyd-

an : jtio y mae ymlusgiaid heb rifedi,

bwj's'tfilod bychäin a mawrion.
2tì Yno 'r â 'r Uongau : yno y

mae 'r lefiathan, yr hwn a luniaist

chwarae ynddo.
27 Y rhai hyn oU a dlisgwyliant



Yr 21 Dÿdd. PSALMAU. yr 21 D>/dd.

wrthyt : am roddi iddynt cu bwyd
yn ei bryd.
28 A r'oddech idd\Tit, a gasglant :

agoil dy law, a áiwellir hwj-nt â
daioni.

29 Ti a guddi dy wj-neb, hwythau a
drallodir : dygi ymaith cu hanadl, a
threngant, adychwolant i 'w Uwch.
30 Pan oUyngj'ch dy j-sprjd, y crëir

hwynt : ac" yr adneívj-adi wyneb y
ddaear.
31 Gogoniant >t Ar;l«ydd fydd j-n

dragy«7dd : yr Arglwydd a ìawcn-
ycha jii ci weitliredoedd.
32 lîfe a edrych ar y ddacar, a hi a

grjnia : efe a gyffwrdd à 'r mynydd-
oedd, a hwy a fygant.

33 Canaf i 'r Árglívj-dd tra f}-ddívyf

fyw : canaf i'ra Duw tra fyddíyj-f.

3i Bydd melus fy mjifjTdod am
dano : mi a lawcp.jchaf yn jt Ar-
glwydd.

3-5 Darf\'ddcd y pcchaduriaid o 'r

tir, na fj^dded jt anuuwioüon mwv :

Ky enaid, bcn'dithia di 'r Arghvj-dd.
Molwch JT Arglwydd.

ì3orcol îiacìJÌJi.

Psal. cv. Conjilemini Dv>nino.

CiLODFORWCn yr Argln-ydd
;

•" gelwch ar ei Enw : myneg\vcli ci

weithredoedd ym mysg y bobloedd.
2 Cenwch iddo, caiímolwch ef : jan-

ddiddenwch am ei boU rj-feddodau ef.

3 Gorfoleddwch yn ci Enw sanct-
aidd : llawenyched calon y rhai a
geisiant jt Arglí\-j-dd.

•1 Ceisiwch j r Argl^^-jdd a 'i north :

ceisiwch ci wjTieb ef b'ob amscr.
5 Cotiwch ei rj-feddodau y rhai a

wnaeth efe : ei wyrthiau, a barnedig-
aethau ei enau

;

6 Chwi had Abraham ei was ef :

chwi meibion Jacob ei etholedigion.

7 Eíe jrw 'r Arglwydd ein Duw ni :

ei fámedigaethau ef sy trwy 'r holl
ddaear.
8 Cofiodd ei gj-fammod byth : yg' a orchymj-nodd efe i íìl o gen-

hedlaethau

;

9 Yr hjTi a ammododd efe âg Abra-
bam : a 'i Iw i Isaac

;

10 A'r hyn a osododd efe yn ddeddf
1 Jacob : ac jti gj-fammod tragy-
wyddol i Israel;

il Gan dd}^vedyd, I ti y rhoddaf dir
Canaan : rhandir cich etifeddiaeth.

12 Pan oeddj-nt vchvdig o rifedi :

le. ychydig, a äîeitliriaid ynddi

:

13 Pan rodjent o gcnhedlaeth i
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genhedlaeth : o *r naill dejTnas at
bobl arall

;

14 Ni adawodd i neb eu gorthrjm-
mu : îe, ceryddodd frenhinoedd o 'u
plegid

;

15 Gan ddjrwedyd, Na chyfiJTdd-
wch â 'm rhai enneiniog : ac na
ddrygwch fy mhrophwydi.
16 Galwodd hefyd am newj-n ar y

tir : a dinystriodd hoU gjTihaliaeth
bara.
17 Anfonodd vrc o 'u blaen hwjTit

:

Jo5eph, jT hwn a werthwj-d yn was.
18 Cystuddiasant ei dracd cf mewn

gefyn : ei enaid a acth mewn heijTn

;

19 Hyd yr amser y daetli ci aif ef :

gair jT Arglwj'dd a"'i profodd el'.

20 Y brcnhin a anfonodd, ac a 'i goll-

yngodd ef : Uj-wodracth^vr j" bob!, ac
ä 'r rhyddliao'dd ef.

21 Gosododd cf yn arglwydd ar eid : ac yn Uj-wj-dd ar ci hoU gj'f-

oeth

;

22 I rwj-mo ci dy^n-sogion cf wTth
ei ewj'Uys : ac i "ddj'sgu docthineb
i 'w henûriaid ef.

23 Aeth Israel hefj-d i 'r Aii)ht : a
Jacob a ymdcithiodd j-n nhir Uam.
24 Ac cfo a gj'nnyddodd ci bobl j'n

ddirfa'»vT : ac a 'u gwnaeth jti gryf-
ac!i nä 'u gwTthwj-nebwJT.
25 Trôdd cu calon liwj-nt i gasâu ei

bobl ef : i micuthur yu ddichellgar
ä 'i wcision.

26 Efe a anfonodd Moscs ci was :

ac Aaron, jt hwn a ddewisasai.
27 Hwj' a" ddangüsasant ei arwydd-

ion ef yu cu plith hwj-nt : a rhyfedd-
odau j'n nliir Ham.
28 Efe a anfonodd dyw'jllwch, ac a

dywyUodd : ac nid anufuddhasant
hwy ei air cf.

29 Efe a drôdd eu dyfroedd jTi

wacd : ac a laddodd eu pjsgod.
30 Eu tir a heigiodd Ij'int : yn

j'stafelloedd eu brenhinoedd.
31 lîfe a ddjT\'ododd, a daeth cj'm-

mysgbla : a Ilau j-n eu hoU fto

hwmt.
32 Efe a wnaeth eu gwlaw hwj-nt

jm genllj'sg : ac yn fflammau tân'yn
eu tir.

33 Tarawodd hefyd cu g^vinw\dd,
a 'u fiigjswj'dd : ac a ddrj'Uiodd
goed eu gwlad hwjmt.
34 Efe a ddj-ìYcdodd, a daetli j- lo-

custiaid : a 'r üudj'S, j^i aneirif

;

35 Y rhai a fwj-ttasant jt hoU las-

wellt jm eu tir hj'nt : ac a ddifasant
fírwyth eu daear hwynt.
36 Tarawodd hefyd bob cyntaf-ac-
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edig yn eu tir hwynt : blaen-f&wj-th
eiinoU nerth hwynt
37 Ac a 'u dug hwynt allan âg ar-

ìan ac aur : ac hcb un Uesg jTa eu
llwythau.
38 Llawenychodd jt Aipht pan

aethant allan : canys sjTthiasai eu
harswyd amynt hwy.
39 îîe a daenoddgwmmwl yn dô :

a thân i oleuo liw nos.

40 Gofynasant, ac cfe a ddug sofl-

ieir : ac a 'u diwallodd â bara nefol.

41 Efe a holltodd y graig, a 'r dyfr-
oedd a ddylifodd : cerddasant ar iid
lleoedd sychion yn afonydd.
42 Canys efe a gotiodd ei air sanct-

aidd : ac Abraham ei was.
43 Ac a ddug ei bobl allan mewn

llawenydd ; ei etholodigion mev,-n
gorfoledd.
44 Ac a roddes iddynt dirocdd y

cenhedloedd : a mcddiannasant lafiu'

y bobloedd.
45 Fel y cadwent ei ddcddfau cf :

ac y cynhaUent ei gyfrcithiau. Wol-
wch yr Arghvydd.

PrnîJnîjatonol 2®£Ì(î>t.

Psal. cvi. Coiifitcmhii Donn'no.

MOLWCH yr Arglwydd. Clod-
forwch yr Aiijlwydd ; canys da

yw : o hcrwydd ei drugarcdd abory
yn di-agj'wjdd.

2 Pwy a draetha nertliocdd yr Ar-
glwydd : ac a fyncga ei holl fawl ef ?

3 Gvrn eu byd a gadwant farn :

a 'r liwn a wucl gyíiawnder bob
amser.
4 Cofìa fi, Arghndd, j-n ol dy ras-

lonrwydd i 'th bòbl :"ymwêl à mi
ä 'th iachawdímacth.
5 Fel y gwelwTf ddaioni dy ethol-

edigion : fel y llawcnyclnyrf yn Ilaw-
enydd dy gcnedl di ;"fel y'gorfoledd-
wyf CTd à 'th etifeddjacfh.
6 Pechasom gjd à 'n tadau :

gwnaethom gamwedd ; anwiieddus
raom.
7 Ein tadau ni ddcallasant dy ryf-

eddodau yn jt Aipht ; ni chofiasant
Uosowgrwydd dy djugarcddau : eithr
gwrthrjielgar fuont wrth y môr, sef

y môr coch.
8 Etto efe a 'u hachubodd h%vynt er
mwyn ei Enw : i beri adnabod ei

gademìd.
9 Ac a geryddodd y môr coch, fel

y sychodd efe : a thywysodd hwynt
trwy 'r dyfnder, megis trwy 'r anial-
wch.
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10 Achubodd hwjTit hefyd o law
eu digasog : ac a 'u gwaredodd o law

y gelyn.
11 A'r dyfroedd a doisant eu gwrth-
wynebwr : ni adawyd un o honjTit.

Ì2 Yna y credasant ei eiriau ef :

canasant ci fawl ef.

18 Yn y fan jt anghohasant ei

weithredoedd ef : ni ddisgwyliasant
am ei gjTigor ef.

14 Eithr blj'siasant j-n ddirfawr yn
yr anialwch : a themtiasant Dduw
yn y diffaethwch.
15 Ac efe a roddos eu djTnuniad

iddjTit : eithr efe a anfonodd gulni
i 'w henaid.
16 CjTitigennasant hefyd wrth Mo-

ses yn y gwersyll : ac wTth Aaron
sant yr Arglwydd.
17 ddaear a agorodd, ac a lyngc-

odd Ddathan : ac a orchuddiodd
gynnuUeidfa Abiram.
18 Cynneuodd tân hefyd yn eu

cj-nnuileidfa hwjTit : fllam a losgodd
y rhai annuwiol.
19 LIo a wnaethant jti Horeb : ac

ymgrjanmasant i 'r ddelw dawdd.
20 Felly y troisant eu gogoniant :

i lun eidion yn pori glaswellt.
21 Anghofiasant Dduw eu Hach-

ubwr : jr hwn a wnelsai bethau
mawrion jti yr Aipht

;

22 Pethâu "rlij-fedd jti nhir Ham :

pethau ofnadíyÿ wrth y môr coch.
23 Am hj-nny y dj^yedodd y din-

ystriai efe hwjnt, oni buasai i Mosea
ei etholedig sefy II ar jt adívj- o 'i fiaen
ef : i droi ymaith ci "lidiowgrwydd ef,

rhag eu dinystrio.

24 Dîystyrasant hefyd y tir dym-
unol : ni chrcdasant ei air cf

;

25 Ond grwgnachasant yn eu peb-
yll : ac ni wrandawsant ar lais jt
Arglwj'dd.

2tí Yna y djTchafodd efe ei law jti

eu herbjii h^yjnt : i 'w cìvjTnpo yn
yr anialwch

;

27 Ac i gwympo eu had ym mysg
y conhedloedd : ac i 'w gwäsgaru yn
y throedd.

28 Ymgjssylltasant hefyd â Baal-
peor : a byttasant ebjTth y meirw.
29 Felly y digiasant êf â'u dychj-m-

mygion ëu hun : ac y tarawôdd pla
jTi eu mysg hìvy.

30 Yna y safodd Phinees, ac a
ia^vn-famodd : a 'r pla a attaliwj'd.

31 A chj-frifwj'd hjTi iddo yn gyf-

iawnder : o genhedlaeth i genhedl-
aeth bj'tli.

32 Llidiasant ef hefj-d wrth ddyfr-
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oedd y gATinen : fel y bu ddrwg i

Moses o 'u plegid hw'ynt

;

33 O herwydd cythruddo o honynt
ei ysprj-d ef : felj' cam-ddywedodd
â'i wefûsau.
34 Ni ddinystriasant y bobloedd :

am y rhai y dj-wedasai 'r Arglwj-dd
wrthynt

;

85 Èithr ymgymmysgasant â 'r cen-
hedloedd : a dsgasant eu gweithred-
oedd h^vjTit

;

36 A gwasanaethasant eu delwau
hwynt : y rhai a fu jti fagl iddynt.
37 Aberthasant hefyd eu meibion :

a 'u merched i gj-threuliaid,

38 Ac a d\nvâlltasant waed gmi-
ion, sef gwaed eu meibion a'u mer-
ched : y rhai a abertliasant i ddel-
wau Cànaan ; a'r tir a halogwj-d â
gwaed.
39 Felly'r ymhalogasant yn eu

g\veithredoedd eu hun : ac y puttein-
iasant gj-d â 'u dj-chymmj-gion.
40 Am hjTinj' j' cÿnneuodd dis yr

Arglwjdd jTi erbjTi ei bobl : fel y
ffieîddiodd ëfe ei etiîeddiaeth.

41 Ac efe a'u rhoddes hwj-nt jti

Uaw 'r cenhedloedd : a 'u caseion a
lj^vodraethasant amj-nt.
42 Eu gelj-nion hefyd a'u gorthrjTn-

masant : a darostjTigwj-d hwjnt dan
eu dwj-law hwy.
43 lilawer g\vaith y gwaredodd cfc

hwjnit ; hwj'thau a 'i digiasant cf íì 'u

cyngor eu hun : a ììvry a wanliych-
wjd ani eu han\viredd.

44 Etto efe a edrj-chodd pan oedd
ing arnj-nt : pan gìj-wodd eu llefain

hwjTit.

45 Ac efe a gofìodd ei gyfammod â
hwjTit : ac a edifarhaodd jti ol Uios-
owgrwydd ei drugareddau

;

46 Ac a wnaeth iddjTit gacl tru-

garedd : gan y rhai oÜ a 'u caeth-
iwai.

47 Achub ni, ArghYj-dd- ein Duw,
a chjimuU ni o blith y cenhedloedd :

i glòdfori dy Enw sanctaidd, ac i

orfoleddu yn dy foliant.

48 Bendigecíig fyddo Arglwjdd
Dduw Israel erioed ac jti dràgj--
^yj-dd : a dj-weded yr hoU bobl,
Amen. Molwch yr Arglwj-dd.

ÌÒÛICOÌ Mtìfìíi.

Psal. c^TÌ. Conjitcmìni Domìno.

CLODFORWCH jt Arglwydd ;

canys da yw : o her\vydd ei

dnigaredd sydd j-n dragywj-dd.
2 Felly dj'weded g\varedigiun j'r
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Arglwydd : y rhai a waredodd efe o
law y gelyn

;

3 Ac a gasglodd efe o 'r tiroedd, o 'r

dwjTain : ac o 'r gorllewin, o 'r gog-
ledd, ac o 'r dehau.
4 Crwydrasant yn yr anialwch
mewn fîbrdd ddiàthr : heb gael
dinas i aros ynddi

;

5 Vn ne^ìynog ac jTi sychedig : eu
henaid a lewygodd ynddjmt.
6 Yna y Uêfasant ar jt Arglwj'dd

j-n eu cjlj'ngder : ac efe a 'u gwar-
èdodd o 'u gorthrymderau.
7 Ac a 'u tj-wysodd hwynt ar hd

y ffordd uniawn : i fj'nèd i ddinas
gj'fanneddol.

"8 na foliannent jt Arglwj'dd am
ei ddaioni : a 'i rj-féddodau i feibion

dj'nion

!

9 Canj'3 efe a ddiwalla 'r enaid
sychedig : ac a leinw 'r enaid new-
jTiog â daioni.

10 Y rhai a breswjliant yn y
tj'\\'jlhvcb a chysgod angau : yn
rhwjni mewn cj'studd a haiarn

;

11 "0 heruydd anufuddliâu o hon-
jiit emau Duw : a dirmygu cj'ngor
j' Goruchaf.
12 Am hj-nny jTitau a ostj'ugodd

eu calon â blinder : sjrthiasant, ac
nid oedd cj'nnorthwj-wr.

13 Yna 'y gwaeddasant ar jt Ar-
glwj'dd jn eu cj'fj'ngder : ac êfe a 'u

hachubodd o 'u gorthrjmderau.
14 Dug hwj-nt allan o dj'\vj'llwch

a chj'sgod angau : a dryiliodd cu
rhwj'mau hwj-nt.

15 O na fo'liannent jt Argly.ydd
am ei ddaioni : a 'i rj-feddodau i

feibion dj'nion !

16 Canj's efe a dorrodd y pjrth
pres : ac a ddrylliodd y barrau
heijTn.
17 Ynfj'dion, oblegid eu camwedd-

au : ac o henvj'dd eu hanwireddau,
a gj'studdir.

18" Eu henaid a fîieiddiai bob bwj'd :

a daethant hyd byrth angau.
19 Yna y gwaeddasant ar jt Ar-

glv\ydd jn eu cj'fjTigder : ac efe a 'u

hachubodd o 'u'gortlirj-mderau.

20 Anfonodd ci air, ac iachaodd
hwj-nt : ac a 'u gwaredodd o 'u

dinj'str.

21 O na foliannent yr Arghvj'dd
am ei ddaioni : a 'i rj-feddodau i

feibion dj-nion I

22 Aberthant heÇ-d aberth mol-
iant : a mynegant eî weithrcdoedd ef

mewn gorfoledd.

23 Y rhai a ddisgynant mew-n
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Uongau i 'r môr : gan wneuthur eu
gorchwji mewu dj-froedd raawTÌon.
24 HwT a welant weithredoedd jt

Arglw)<íd : a 'i ryfeddodau yn y
dymder.
25 Canys efe a orchymyn, a chj-fyd

tymmesil-wnt : yr hwn a ddyrchâfa
ei donnau ef.

25 íl\vy a esgynant i 'r nofoedd,
disgynaut i 'r dfnder : tawdd eu
henaid gan flinder.

27 Ymdroant, ac ymsymmudant fel

meddwyn : a 'u hoU ddoethincb a
ballodd.
28 Yna y gwaeddant ar yr Ar-

glwydd jTi eu cyfyngder : ac êfe a 'u

dwg aUan o 'u gorthrj-mderau.
29 Efe a wna 'r ystorm yn dawel

:

a 'i thonnau a ostegant
30 Yua y Uawenhânt am eu gost-

egu : ac efe a 'u dwg i 'r porthladd a
ddjTnunent.
31 O na foliannont yr Arglwydd
am ei ddaìoni : a 'i ì-yfeddodau i

feibiou dynion

!

32 A djTchafant ef jTighynnull-
eidfa'r bobl : a moliannant ef j'n

eisteddfod jt hcnuriaid.
33 Efe a wna afonydd yn ddiffaeth-

wch : a ffjTihonnau dyfroedd yn
3ychdir

;

34 A thir ffrwythLwTi jti ddiff-

rwyth : am ddrjgioni 'r rliai a drig-
ant jTiddo.

35 Efo a dry'r anialwch jti Uyn
dwfr : a'r tir ci-a^ jti fíj-niionnau
dwfr.

36 Ac yno y giraa i 'r newjnog
aros : fel y darparont ddinas i gyfan-
neddu

;

37 Ac jrr hauont feusyddj ac y plan-
nont nllannoedd : y i-hai a ddygant
Ifrwyth toreithiog.

38 Ac efe a 'u Ijendîthia h\\'ynt fel

jT amlhânt jti ddirfawr : ac ni ad
i *w hanifeiIisLÌd leihâu.
39 Lleihêir hí^Tnt hefj'd, a gost-

jTigir hwjTit
:
gan gjfyngder, drj'gfj'd,

a chyni.
40 Efe a dywallt ddirmyg ar fon-

eddigion : ac a wna iddynt grwydro
mewn anialwch lieb ffordd.

41 Ond efe a gj'fj'd y tlawd o gjrs-

tudd : ac a wna iddo deuluoedd fel

praidd.
42 Y rhai vmiawn a wolant hyn, ac

a lawcnychant : a phob anwiredd a
gau ei safti.

43 Y neb sy ddoeth, ac a gadwo
hyn : hwj- a ddeallant drugareddau'r
Arglwydd.
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Psal. cräi. Paratum cor mcum.

PAROD yw fy nghalon, O Dduw :

canaf a channiolaf â 'm gogoniant.
2 Deffro, y nabl a 'r deljTi : minnau

a ddeffroáf ja foro.

3 Clodforaf di, Arglwj-dd, ym mysg
y bobloedd : canmolaf di ym mysg y
cenhedloedd.
4 Canys mawr jtv dy drugaredd

oddi ar y nefoedd : a'th wirionedd a
gyrraedd hyd JT wj-bren.
5 YmddjTcha, O Dduw, uwch y

nefoedd : a bydded dy ogoniant ar
jT hoU ddaear

;

6 Fel y gwareder dy rai anwyl :

achub â 'th ddeheulaw, a gwrando fî.

7 Duw a lefarodd yn ei sancteidd-
rwydd : Llawenychafi rhannaf Si-
chem, a mesuraf ddyffryn Succoth.
8 Eiddof fi j-w Gilead ; eiddof fì

Jlanasseh : Ephraim hefyd yw nerth
fy mhen ; Judah yw fy neddf^yr.
9 Moab jTT fy nghrochan golchi :

tros Edom y taflaf fy esgid ; buddug-
oliaethaf ar Philistia.

10 P>vj- a 'm dwg i 'r ddinas gadam :

pwy a 'm dwg hyd yn Edom ?

11 Onid tydi, Ò Dduw, jt h'mi a 'n
bwriaist j-niaith : ac onid ai di allan,
O Dduw, gj'd â 'n lluocdd ì

12 DjTO i ni gynhorthwy rhag cjrf-

jTigder : canys gau y^v jTnwared djm.
13 Tr^vj- Dduw y gwna^\Ti wroldeb

:

canj's efe a sathr cin golynion.

Psal. cLt. Dcus laudum.

NA thaw : O Dduw fy moliant.
2 Canys genau 'r aunu\riol a

genau 'r t\vyllodru3 a ymagorasant
arnaf : â thafod celwyddog y Uefar-
asant i 'm herbjTi.

3 Cylchj'iiasant fi hefyd â geiriau
cas : ac jröladdasant a mi heb achos.
4 Am fy ngharedigr\vydd y 'm

gwTthwynebant : minuau a arferaf
weddi.
5 Talasant hefyd i mi ddrwg am

dda : a chas am fy nghariaJ.
6 Güsod dithau un annuol amo

ef : a safed Satan WTth ei ddeheu-
lawef.
7 Pan famer ef, eled yn euog : a

bydded ci weddi j-n bechod.
8 Ychydig fyddo ei ddyddiau : a

chjTumered arall ei swydd ef.

9 Bydded ei blant yn amddifaid :

a 'i wraig j'n wcddw.
10 Gan gi>vj-dro hefyd cíwydred á
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blant eî, a chardottant : ceisiant

hefyd eu bara o'u hanghj-lannedd
leoedd.
11 Rhwyded y ceisiad \t hyn oll sy

ganddo : ac anrbeithie'd dîeithriaid

ei lafur ef.

12 Na fydded neb a estyno drugar-
edd iddo : ac na fydded neb a dru-
garhao wrth ei amddifaid ef.

13 Torrer ymaith ei hiliogaeth ef :

dilëer eu lienw yu yr oes nesaf.

14 Cofier anwired'd ei dadau o flaen

yr Argl\vydd : ac na ddilëer pechod
ei fam ef.

15 Byddant bob amser ger bron yr
Arglwjdd : fel y torro efe ymaith cu
cofladwTÌaeth o 'r tir.

16 Am na chotìodd wncuthur tru-

garedd : eitlir erlid o hono y truan
a 'r tlawd, a 'r cystuddiediy o galon,

i 'w ladd.

17 Hoíìodd felldith, a Iii a ddactli
iddo : ni fjTinai fendith, a hi a bell-

haodd oddä wTtho.
18 lë, g\viîgodd felldith fel diUcd-

yn : a hi a ddaeth ful dwfr i 'w fcwn,
ac fei olew i 'w esgj-m.

19 Bydded iddo fel dilledyn yr
hwn a «isgo efe : ac fcl g^negjs à

'i

gwTCCTSo ef ya wastadoL
20 Hyn fyddo tàl fy ngwrthwj-neb-
wr gan yr Arglwydd : a 'r rhai
a ddj-wedànt ddrwg yn erbyn fy

enaid.

21 Tithau, Arglwydd Dduw, gwna
erof tì er mwjTi dy Enw : am fod yn
dda dy drugareddi gwared fi.

22 Canys truan a thlawd ydwyf fi :

a 'm calon a archoUwyd o 'm mewn.
23 Aethum fel cysgo'd pan gilio : fel

locust y 'm hysgj-dwir.

24 Fy ngUnlau a aethant yn egwan
gan ympryd : a 'm cnawd a guriodd
o eisiau brasder.

25 Gwaradwj-dd hefyd oeddwTi idd-

ynt : pan welent fi, siglent eu pennau.
26 C}-nnorthnya fi, O Arglwjdd fy

Nuw : achub fi yn oí dy drugajredd ;

27 Fel y g\\ypont niai dy law di j^v

hjTi : mai ti, Arglwj'dd, a'i gwnaeth-
ost.

28 Melldithiant hvry, ond bendithia
di : cywilyddier hwynt, pan gjfod-
ant ; a llawenyched dy was.
29 Gwisger fy ngwrthwj-nebwr â

g\varth : ac jmwisgant â 'u cj'wil-

jdd, megìs â chochl.
30 Clodforaf yr Arglwydd jti ddir-

fawT ä 'm genaü : îe, moliannaf ef jtu
raysg llawer.

Sl O hwj-dd efe a saif ar dde-
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heulaw 'r tlawd : i 'w achub oddi wrth
y rhai a fiarnant ei enaid.

î3orcíiI SíSeìiîií.

PsaL cx. DiTit Dominus.

DY^YEDODD jT Arglwydd wrth
fy Arglwj-dd : Eistedd ar ty

neheuíaw, hyd oni osodwyí dy clyn-
ion yn faingc i 'th draed.
2 Gwlalen dy nerth a enfjii yr

Arglwydd o Sîon : Uj"wodraetha di
ynghanol dy elynion.
3 Dy bobl a fyddant ewjllysgar

j'n nydd dy ncrtíi, me\vn harddwch
sancteiddrw^dd : o groth j' wawr y
mae gwüth dy enedigaeth 1 ti.

4 'l^godd JT Arghyj-dd, ac nid
cdifarhâ : Ti yt o9ciriad ya di-agy-

wyddol, yn ol \irdd Jlclchiscdec
5 Yr Arghvj-dd ar dy ddeheulaw :

a drj'wana ùenhinoed'd yn nydd ei

ddigofaint
G Efe a farn jTn mj'sg v cenhcdl-

oedd ; lleinw leoedd â cbclaneddau :

archolla ben llawer g\vlad.

7 Efe a f o 'r afon ar y tìbrdd : am
hj-nnj' y dyrcha cfe ei bcn.

PsaL cxi. Coìifilehor libi.

MOLWCH jT Ârglwjdd. Clod-
foraf JT Arglwydd â 'm hoU

galon : jTigliymmanfa y rhai unia\vn,
ac ya y gynnuUeidia.
2 MawT jTv gweithredoedd jt At-

glwydd : wedi eu ceisio gan bawb a'u
hoftanL
3 Gogoniant a harddwch yw ei

waith ef : a 'i gyíia\\Tider sydd yn
parbáu byth.
4 Gwnaeth gofio ei rj-feddodau :

graslawn a thrugarog j-w 'r Ar-
glwj-dd.
5 Rhoddodd ymborth i 'r rhai a "i

hofnant ef : efe a gotìa ci gyfammod
yn dragj-wj-dd.

6 MjTiegodd i 'w bobl gademid ei

weitliredoedd : i roddi iddj-nt etii'-

eddiaeth y ceuhedloedd.
7 Gwiriônedd a bam yw g\veithre(l-

oedd ci ddwjlaw ef : ei holl orchjm-
jTJÌon ydjTit sicr

;

8 Wedi eu sicrhâu bj-th ac yn dra-
gj-wj-dd : a 'u gAvneuth"ur mewn gwÌT-
ionedd ac unia\vnder.

9 Anfonodd jTnwarcd i 'w bobl

;

gorchjTnjTiodd ei gj'fammod vn dni-
gj-wjrddol : sancteiddiol ac ofnadwy
jTv ei Enw ef.

10 Dechreuad doetlüneb jtv ofn jt
Arglwj-dd : deall da sy gan y rhai a
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wnant ei orchymjTÜon ef ; y mae ei

foliant ef yn parhäu byth.

PsaL cxiL Beatus vir.

MOLWCH yr Arglwydd. Gwn
ei fyd y gwr a ofna'r Arglwydd

:

ac Bydd j-n hoffi ei orchjTnymon ef

yn ddirfawr.
2 Ei had fydd cadam ar y ddaear :

cenhedlaetS y rhai uniawn a fen-

dithir.

3 Golud a chyfoeth fydd yn ei d
ef : a'i gyfiawnder syd'd yn parhâu
byth.
4 Cyfyd goleuni i 'r rhai uniawn yn

y tywçílwch : trugarog, a thosturiol,

a chyliawn, yw efe.

5 Gwr da sy gjTnmwTnasgar, ac yn
rhoddi benthyg • wrth íam y llywodr-
aetha efe ei achosion.

6 Yn ddîau nid ysgogir ef byth :

y cyfiawn fjdd byth mewn coffad-

wriaeth.

7 Nid ofiaa efe rhag chwedl drwg :

ei galon sy ddisigl, yn ymddiried yn
yr Arglwdd.
8 Atteg^Tjd ei galon ; nid ofna efe :

hyd oni elo ei ewyllys ar ei el-

ynion.
9 Gwa^arodd, rhoddodd i'r tlod-

ion : a 'i gytìawnder sydd yn parhâu
byth ; ei gorn a ddjTchetir mewn
gôgoniant
10 Yr annuwiol a wêl hj-n, ac a

ddigia ; efe a ysgj-myga ei ddannedd,
ac a dawdd }-maith : derfydd am
ddymiiniad y rliai annuwiol.

Pial. cxüi. LauJate, pueri.

MOLWCH yr Arglwydd. Gweis-
ion yr Arçlwj-dd, molwch : îe,

molwch 'Ényì 'r Arglwydd.
2 Bendigedig f>-ddo Enw 'r Ar-

glwydd : hj-n allan ac yn dragy-
wydd.
3 O godiad haul hyd ei fachludiad :

moliannus yw Enw 'r Arglwydd.
4 Uchel yw yr Arglwydd goruwch

yr holl genhedäoedd : a 'i ogoniant sy
gorawch y nefoedd.
5 Pwy sy fel yr Arglwydd ein Daw

ni : jT hwn sydd yn preswj'Iio yn
uchel ?

6 Yr hwn a ymddarostwng : i ed-
rych y pethau yn y nefoedd, ac yn
y ddaearî
7 Efe sydd yn codi 'r tlawd o 'r

llwch : ac yn dyrchafu yr anghenus
o 'r dommen,
8 I 'w osod grd ä phendefigion : îe,

gyd^ phendefigion ei bobL
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9 Yr hwn a wna i 'r ammhlant-
adwy gadw t : a bod yn Ilawen-&m
plant Canmolwch yr Arglwydd.

IPrçìjnîjatDnûI SSfcìOJí.

PsaL cxi7. In exitu Itrael.

PAN aeth Israel o 'r Aipht : t
Jacob oddi wrth bobl anghyf-

iaith;

2 Judab oedd ei sancteiddrwydd :

ac Israel ei arglwyddiaeth.
3 Y môr a welodd hyn, ac a giliodd

:

yr lorddonen a drôdd yn oL
4 Y mynyddoedd a neidiasant fel

hyrddod : ä'r brj-niau fel yn def-
aid.

5 Beth ddarfu i ti, O fôr, pan gil-

iaist : tithau lorddonen, paham y
troaist yn ol ?

6 Paham, fynyddoedd, y neidiech
fel hvrddod : a 'r bryniau fel jtj
defáid?
7 Ofna, di ddaear, rhag yr Ar-

glwydd : rhag Duw Jacob ;

8 Vr hwn sydd yn troi 'r graig yn
Uyn dwfr : a'r gallestr yn fij-nnon
dyfroedd.

PsaL cxv. Xon nobis, Domine.

^ID i ni, O Arglwydd, nid i ni,

i-^ ond i 'th Enw dy hun dod ogon-
iant : er mwyn dy drugaredd, ac er
mwjTi dy wirionedd.
2 "Paliam y d}Tvedai 'r cenhedl-

oedd : Pa le yn âwr y mae eu Duw
hwj-nt?
3 Ond ein Duw ni sydd j-n y nef-

oedd : efe a wnaeth JT hyn a fjTi-

nodd oIL
4 Eu delwau hwy ydynt o aur ac

arian : giTaith dwyla dynion.
5 Genau sj-dd iddynt ond ni lefar-

ant : llygaíd sy gänddynt, ond ni
welant

;

6 Y mae clustiau iddynt ond ni
chlywant : Sroenau sy gaiiddynt, ond
ni âroglant
7 Dwylaw sydd iddynt ond ni

theimlant ; traed sydd" iddj-nt ond
ni cherddaiit : ni leiaant chwaith â 'u
gwddf^
8 Y rhai a 'u gwnant ydynt fel

hwythau : a phob un a ymddiriedo
ynddj-nt
9 Ö Israel, ymddiried di yn yr

Arglwydd : efe yw eu porth a'u
tarian.

10 T Aaron, ymddiriedwch yn yr
Arglwydd : efe' jrw eu porth a u
tarian.
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11 Y rhai a ofnwch yr Argl^ydd,
ymddiriedwch jti yr Aiglwydd : efe

y\y eu porth a 'u tarian.

12 Yr Arglwydd a 'n cofiodd ci

;

cfe a 'n bendithia : bendithia efe d
Israel ; bendithia efe d Aaron.
13 Beudithia efe y rbai a ofnant jt

Arglwj-dd : f>'chain a mawrion.
14 Yr Arglwydd a 'ch 'chwanega

chwi fwyfwj' : ch^vychwi a 'ch plant
hefyd.
15 Bendigedig ydych chwi gan yr

Arglwydd : )t hwn a wnaeth nef a
daear.
16 Y nefoedd, îe, 'r ncfoedd ydynt

eiddo 'r Arglwj'dd : a 'r ddaear a
roddes efe i feibion dj'nion.

17 Y meirw ni foíiann.int j-r Ar-
glwydd : na 'r neb sydd j'n disgj'n i

ddistawrwj'dd.
18 Ond nyni a fendithiwTi jt Ar-

glwj-dd : o hjTi allan ac yn dragy-
wydd. Molwch yr Arglwydd.

13orcoI 2Iia£Î)îit.

Psal. cxvi. Dl!cxi, guoniam.

DA gennji' wrando o'r Arglwydd :

ar fy llef a 'm gn'cddîau.
2 Am ostwng o hono ei glust attaf :

am hynny Uefaf dros fy nyddiau
amo ef.

3 Gofidion angau a'm cylchj-nasant,
a gofidiau uft'ern a 'm daliasànt : ing
a blinder a gcfais.

4 Yna y gelwais ar Enw 'r Ar-
glwydd : Attolwg, Arglwj-dd, gwarcd
fy enaicl.

5 Grasla^vn j'w'r Arglwj-dd, a chyf-
iawn : a thosturiol j'w ein Duw ni.

6 Yr Arghvydd sydd j'n cadw'r rhai
annichellgar : tlodals, ac efe a 'm
hachubodd.
7 Dychwel, O fy enaid, i 'th or-

phwysfa : canys jt Arglwj'dd fu dda
yyrthj't.

8 O herwydd it' waredu fy enaid
oddi wrth angau : fy IlygaSd oddi
wrth ddagrau, a'm traed rhag llithro.

9 Rhodiaf o flaen yr Arglwydd : j'n

nhir y rhai byw.
10 Credais, am hynny y lleferais :

cystuddiwyd ft 'n dàirfa^-f

.

11 Mi a ddj-^vedais yn fy ffi^vst :

Pob djm sy gelwyddog.
12 Beth a dalaf i 'r Arglwydd : ara

ei holl ddonìau i mi ?

13 Phlol iachawdwriaeth a gym-
meraf : ac ar Enw 'r Arglwj'dd j'

galwaf.
14 Fy addunedau a dalaf i 'r Ar-
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glwydd : yn am j'ngydd ei holl
bobí ef.

15 Gwerthfawr yngolwg jt Ar-
glwydd : yw marwolaeth ei samt ef.

16 O Arghvydd, yn ddîau dy was di
ydvFyf fi ; dy was di j'dvrj'f íi : mab
ày wasanaeth - wTaig ; dattodaist fy

rhwymau.
17 Aberthaf i ti aberth moliant : a

galwaf ar Enw 'r Arglwydd.
18 Talaf fy addunedau i 'r Ar-

glwydd : yn aw yugydd ei hoU
bobl,

19 Ynghynteddoeddt 'r Arglwydd

:

yn dy ganol di, O Jerusalem. Mol-
ch jT Arglwydd.

Psal. cxvii. Laudate Dominum.

MOLWCn yr Arglwydd, yr holl

genhedloedd : clodforwch cf, yr
holl bobloedd.
2 O herwydd ei drugarcdd ef tu

ag attom ni sy fawr : a g\\irionedd
\T Arghvydd a bery j'n dragj'AVj'dd.

Molwch jfr Argh^-j'dd.

Psal. cx^iii. Coìifitemini Domino.

CLODFORWCH jt Arghvydd
,

canys da yw : o hci'wydd ei dru-
garedd a bery yn di-agywj'dd.

2 Dyweded Israel jt aT hon : fod
ci drugaredd cf yn parhâu yn dra-
gj'wydd.
3 Dyweded t Aaron yn awT : fod

ei dragaredd ef yn parhâu yn dragy-
wydd.
4 Yn awr dyweded v rhni a ofnant

yr Arglwydd : fod ei drugaredd ef yn
parliâu yn dragyivj'dd.

5 Jlewn ing y gclwais ar rr Ar-
glwj'dd : yr ArgÌwj'dd a 'm clybu, ac
a'ra gosododd mein'n ehangder.
6 Yr Arglwydd sy gyd ä. mi : nid

ofnaf beth a wna djTi i nii ?

7 Yr Arglwj'dd sy gj'd ä mi j-m
mhlith fy nghj'nno"rthv?jrwr : am
hynny y caf wêled fy e\vylly8 ar fy

nghaseion.
8 Gwell jrw gobcithio yn yr Ar-

glwydd : nag ymddiried mewn dyn.
9 "Gwell yw gobeithio jm jr Ar-

glwydd : nag ymddiried mewn tj'^y-

j'sogion.

10 Yr holl genhedloedd a'm ham-
gj'Ichynasant : ond j'n Enw'r Ar-
glwj'dd mi a 'u torraf hwynt ym-
aith.

11 Amgylchynasant fi ; îe, amgylch-
yuasant h : ond yn Enw 'r Arglwj'dd
mi a 'u torraf hwynt ymaith.
12 Amgj'Ichynasant fi fel gwepj'ii

;
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diflbddasant fel tân drain : o herwj-dd
ÍD Enw'r Argl«7dd mi a'u torraf

wynt ymaith.
13 Gan wthio y gwthiaist fi, fel y

eyrthiwn : ond yr Arglw^-dd a 'm
cjTinorthwyodd.
14 Yr Arglwydd yw fy nerth

a 'm cân : ac sydd iachawdwriaeth
i mi.
15 Llef gorfoledd a iachawd^^TÌaeth

sydd jTn mhebyll y cyíiawn : deheu-
law 'r' Arglwydd sydd yn gwneuth-
ur grymmusder.
lö Deheulaw 'r Arglw)-dd a ddyr-

chafwyd : deheulaw'r Aiglwydd sydd
yn gwneuthur grymmusder.
17 Ni byddaf fanv, ond byw : a

myncgaf weithrcdoedd jt Arglwj'dd.
18 Gan gospi y 'm cospodd yr Ar-

glwydd : ond ni 'ra rhoddodd i far-

wolaeth.
19 Agorwch i mi bjTth cyfiawnder

:

af i mewn iddjTit, a chlodforaf yr
Arglwydd.
20 Dj'ma borth yr ArghvTdd : y

rhai cjTÍìawn a ant i mewn iddo.

21 Clodforaf di ; o herwydd i ti fy

ng%Trando : a'th fod yn iâchawdwi--
iaeth i mi.
22 Y maen a wrthododd yr adeil-

adwr : a aeth yn ben i 'r gongl.

23 O'r Arglwydd y dacth hyn :

hjTi oedd rj'fedd yn ein golwg ni.

24 Dyma 'r dydd a wnaeth yr Ar-
glwydd : gorfolcddwn a llawenj-ch-
wn jmddo.
25 Attolwg, Arglwydd, achub yn

awr : attolwg, Arglwj'dd, par yn awT
Iwyddiant.
26 Bendigedig j-w a ddêl yn Enw 'r

Arglwydd : behdithiasom chwi od 'r Arglwydd.
27 Duw yw'r Arglwydd, yr h^vn

a lewjTchodd i ni : rhwymwch yr
aberth à rhaffau, hyd wrth gym yr
allor.

28 Fy Nuw ydwyt ti, a mi a'th
glodforaf : dyrchafaf di, fy Nuw.
29 Clodforwch jt Arglwydd ; canys

da yw : o herwj-dd yn dragywydd
y pery ei drugarèdd ef.

Pr!9ÎJní)aíDntil aSEÌjîií.

PsaL c.ti.x. Bcati immaculati.

GWYN fyd y rhai perfBúth eu
ffordd : y rhai a rodiant jmghyf-

raith yr Arglwydd.
2 Gwn fyd y rhai a gadwant ei

djrstiolaethau ef : ac a'i ceisiant ef

ft 'u holl galon.
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3 Y rhai hefyd ni wTiant nnwiredd :

hwy a rodiant jtj ei fîJTdd cf.

4 Ti a orchymjTiaiìst : gadw dy
orchymjTiion jti d'dj-fal.

5 O am gyfêirio fj' ffJTdd : i gadw
dy ddeddfaû

!

6 Yna ni'm g^^aradwyddid : pan
edrychwn ar dy hoU orchjTnjTiion.

7 Clodforaf di âg uniondeb calon :

pan ddysgwjrf famedigaethau dy
gj-liawnder.

8 Cadwaf dy ddeddfau : O na ad
fi 'n holiol.

In quo corriget?

PA fodd y glanhâ llangc ei Iwybr :

wrth jTBgadw jm ol dy air äi.

10 A'm'holl galon y'th geisiais : na
ad i mi gyfeiliomi oddi wrth dy
orchjTuynion.
11 Cuddiais dy jmadroddion yn fy

nghalon : fel na phechwn i'th erbyn.
12 Ti, Arglwydd, wyt fendigedig :

dj'sg i mi dy ddeddfau.
13 A'm gwefusau y tracthais : hoU

famedigaethau dy enau.
14 Bu mor Uawen genn^-f ffordd dy

dystiolaethau : â'r holl olud.

15 Y'n dy orchjTnynion y myfjT-
iaf : ac ar dy Iwybraú yr eòrj-ch'af.

16 Yn dy ddeddfau 'r jTiiddigrifaf

:

nid anghôlìaf dy air.

Retribtie servo tuo.

BYDD dda wrth dy was : fel y
byddwyf byw, ac y 'cadwj-f dy air.

18 Datguddia fy Ih-gaid" : fel y
gwelwyf bethau rhj'fedd allan o'tn
gyfraith dL
19 Dîeithr ydwyf fi ar y ddaear : na

chudd di rhàgof dy orchjTuynion.
20 Drylliwjd fy enaid : gan awj-dd

i 'th famedigaethau bob amscr.
21 Ceryddaist y beüchion nielldig-

edig : y rhai a gjfeiliomant odai
wrth dy orchj'myniôn.
22 Tro oddi wrthyf gywilydd a

dirmyg : oblegid dy dj'stiolaethaa

di a gedwais.
23 Tywysogion hefyd a eisteddas-

ant, ac a ddywedasaiit i 'ra herbyn :

dy was dithau a fjiyriai yn' dy
ddeddfau.
24 A'th dystiolaethau oeddjmt tf

hj-frydwch : a 'm cjmghorwr.

Adhcesit pavimento.

GLY''NODD fy enaid wrth y llwch

:

bywhâ fi'n ol dy air.

26 î'y íîJTdd a fynegais, a gwran-
dewaist fi': dysg i mi dy ddeddfan.
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27 Gwna i mi ddeall ffordd dy or-
chymynion : a mi a fyfyriaf yn dy
tyfeddodau.
28 Diferodd fy enaid gan ofid :

nertiia fi 'n ol dy air.

29 Cymmer oddi wrthyf ffordd y
celwydd : ac jti raslawn dod i mi dy
gyfraith.

30 Deìráais ffordd gionedd : gos-
odais dy famedigaethau o 'm blaen.
81 Glynais wrth dy dystiolaethau :

O Arglwydd, na 'm gwaradwydda.
32 Fforàd dy orchymTOion a redaf

:

pan ehangech fy ngnalon.

BSoreoI a®cìJìíí.

Lerìem pone.

DYSG i mi, Arglwj-dd, ffordd
dy ddeddfau : a chadwaf lü hyd

y diwedd.
34 Gwna i mi ddeall, a chadwaf dy

gj'fraith : Je, cadwaf lii â 'm hoÜ
galon.
35 Gwna i mi gerdded yn Ilwybr dy

orchj'mynion : canys ynddo y mae
fy ew}'Il)-3.

36 Gostwng fy nghalon at dy dyst-
iolaethau : ac nid at gybydd-dra.
37 Tro heibio fy llygaid, rhag ed-

n'ch ar wagedd : a bywhä fì yn dy
fîjTdd.

38 Sicrhâ dy air i 'th was : yr hwn
sy'n jTnroddi i 'th ofn di.

39 Tro heibio fj' ng^varadwj'dd jt
wyf yn ei ofni : canj's dy farnedig-
aethau sy dda.
40 Wele, awyddus ydwyf i'th or-

chjrmynion : g\vna i mi fyw yn dy
gjrfiawnder.

Et ve>uat super me.

DEUED i mi dy drugaredd, Ar-
glwjdd : a'th iachawdOTiaeth

yn ol dy air.

42 Yna j'r attebaf i 'm cablydd : o
herwydd j'n dy air y gobcitiiiais.

43 Na ddwg dithau air y g\virion-

edd o 'm genau yn Ilwyr : o her^vj'dd
yn dy farnedigaethau di y gobeith-
iais.

44 A'th gyfraith a gadwaf jn was-
tadol : bjrth ac jm di-agj'wydd.
45 Rhodiaf hefyd me%vn ehangder :

o herwj'dd dy orchjmynion di a
geisiaf.

46 Ac am dy dystiolaethau di y
llefaraf o fiaen brenhinoedd : ac ni
bydd cj'ìYilydd gennjrf.

47Ac ymddigrifaf yn dy orchj-myn-
ion : y rhai a hoffais.
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48 A 'm dwj'law a ddj'rchafaf at dy
orchyinynion, y rhai a gerais : a mi
a fyiyriaf yn dy ddeddfau.

Memor eito servi tui.

COFIA 'r gair wrth dy was : j'n

yr hwn y peraist i mi obeithio.

60 Dj'ma fy nghysur ya fy nghj's-

tudd : canys dy air di a'm bywha-
odd i.

51 Y beilcliion a'm gwatwarasant
yn ddirfawr : er hynny ni throais

oddi wrtli dy gyfraith di.

52 Cofìais, O Ai-glwj'dd, dy farned-
igaethau erioed : ac ymgysurais.
63 Dychryn a ddaeth arnaf, oblegid

jT annuwiòlion : y rliai sydd j-n gadu
dy gyíraith di.

64 Dy ddeddfau oedd fy nghân : j-n

nh fj' mhererindod.
55 Cofìais dy Enw, Arglwydd, y

nos : a chedwais dy gyfraith.

66 Hj'n oedd gennjT : am gadw o
houof dy orchj'mj'nion di.

Portio m^a, Bomine.

OArglwydd, fy rhan yd\vj't :

dywedais y cadwn dy eiriau.

58 Ymbiliais â 'th wj-neb fl 'm holl

galon : trugarhà «Tthyf yn ol dy
air.

59 Meddyliais am fy flj'rdd : a
throais fy nhraed at dy dystiolaeth-

au di.

60 Brj'siais, ac nid oedais : gadw dy
orchj'mynion.
61 Minteioedd yr annuwiolion a 'm

hj'speUiasant : oud nid anghotiais dy
gj'fraith di.

62 Hanner nos y cyfodaf i'th fol-

iannu : am famedigaethau dy gyf-

iawnder.
63 CyfaiU j'dwyf fi i'r rhai oU a'th

ofnant : ac i'r rhai a gadwant dy
orchymynion.
64 Llawn yw'r ddaear o 'th drugar-

edd, O Arglwj'dd : dysg i mi dy
ddeddfau.

Bonitatem fecisti.

GWNAETHOST j'n dda â'th
was, O Arglwj'dd : yn ol dy air.

66 Dysg i mi lawn ddeaU a gwybod-
aeth : o herwydd dy orchj'mynion di

a gredais.

67 Cyn fy nghystuddio, yr oeddwn
yn cyfeiUomi : ond yu a\vr cedwaia
dy airdi.

68 Da ydwyt, a daionus : dysg i mi
dy ddeddfau.
69 Y beilchion a glytiasant gelwydd
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l'm herbyn : minnau a gadwaf dy
orchymjTiion ä 'ra hoU galon.

70 C}-n frased â'r bloneg yw eu
calon : minnau a ymddigrifais j-n dy
gj'fraith di.

71 Da yw i mi fy nghysíuddio : fel

y dj'sgwn dy ddeddfau.
72 Gwell i mi gj-fraith dy enau : nâ

miloedd o aur ac arian.

Prîìinfjatonol SìSüîjîií.

Manuí tutefccerunt me.

DY ddwylaw a'm gwnaethant, ac
a'm lluniasant : par i mi ddeall,

fel y dysgw)^ dy orchj-mj-nion.

74 Y rhai a 'th ofnant a 'm g^velant,

ac a lawenychant : oblegid gobeithio

o honof yn dy air di.

75 Gwn, Ärglwj-dd, mai cyfiawn
yw dy famedigaethau : ac mai me\vn
ffydmondeb y'm cystuddiaisL

76 Bydded, attolwg, dy drugaredd
i'm cysiu-o : yn ol dy air i 'th wasan-
aethwr.
77 Deued i mi dy drugareddau, fel

y byddwyf byw : o herwjdd dy gjf-

raith yw fy nigrifwch.

78 Cj-wilyddier y beilchion; canj-s

gwnant gam â mi yn ddîachos : ond
m\1i a fj'fyriaf j-n dy orchj-mj-nion
àì'.

79 Tröer attaf fì y rhai a 'th ofnant

di : a'r rhai a adwaenant dy dystiol-

aethau.
80 Bj'dded fy nghalon yn berffaith

yn dy ddeddfau : fel na 'm cj-\rilj'dd-

icr.

Dc/ecit anima mca.

DIFFYGIODD fy enaid ara dy
iachawdivriaeth : wrth dy air yr

ydvfyf yn disgwj'l.
" 82 "Y mae fy ìlj'gaid jn pallu am
dy air : gan ddj'wedyd, Pa bryd y 'm
diddeni ?

83 Canys ydwj'f fcl costrel mewn
mg : orid riid arighotiais dy ddeddf-
au.
84 Pa nifer j'w dj'ddiau dy was : pa

bryd j gwnei faín ar y rhai a'm
berlidiant ?

85 Y beilcliion a gloddiasant byllau
i mi : yr hyn nid yw wrth dy gyf-

raith dL
86 Dy hoU orchymynion ydynt wir-

ionedd : ar gam y'm herUdiasant

;

cjrmmorth fL

87 Braidd na'm difasant ar y ddae-
ar : minnau ni adewais dy orchym-
j'nion.

1S9

88 Bj-whâ fi yn ol dy dnigar-

edd : felly y cadwaf dystiolaeth dy
enau.

/n cetemum, Domine.

YN dragywydd, O Arglwydd : y
mae dy air wedi ei sicrhâu yn

y nefoedd.
90 Dy wirionedd sydd hyd genhedl-

aeth a chenhedlaeth : seiliaist y
ddaear, a hi a saif.

91 "Wrth dy famedigaethau y saf-

ant heddyw : canys dy weision jrw

pob peth.
9'2 Om bai fod dy ddeddf yn hyf-

rydwch i mi : darfuasai j-na am dan-
af vn fy nghvstudd.
93 Bj-th nid anghofiaf dy orchj'm-

ynion : canj-s â hwynt y'm byw-
iieaist.

94 Eiddot ti ydwj'f, cadw fi : o her-

w^'dd dy orchj'mj'riion a geisiais.

95 Y rhai annuwiol a ddisgwj'lias-

ant am danaf i'm difetha : ond dy
dystiolaethau di a ystji-iaf fì.

9ö Yr ydwyf yn gweled diwedd ar

bob perfTeithrwj'dd : ond dy orchym-
j'n di sy dra ehâng.

Quomodo ({iìexi

!

MOR gu gennyf dy gyfraith di :

hi jnív fy myfyrdod beimydd.
98 A 'th orchj-mynion j'r ydwj-t yn

fy ug^raeuthur yn ddoethach nâ'm
gelynion : canys byth y maent gj'd â
rai.

99 Deallais fwy na 'm hoU athraw-
on : o herwj'dddy dystiolaethau j-w

fv mj'fjTdod.
"lOO DeaUais jm wcU nâ'r henur-
iaid : am fy mod jn cadw dy or-

chvmynion di.

101 Atteliais fy nhraed oddi wrth
bob U\vybr drwg : fel y cadwn dy
air di.

102 îíi chiliais oddi wrth dy fam-
edigaethau : o herwj'dd ti a 'm dj'sg-

aist.

103 Mor felus jtv dy eiriau i'm
genau : melusach nâ mêl i 'm safn.

104 Trwy dy orchymynion di y
pwj'Uais : am hj-nny y caseaia bob
gau hvybr.

îSorcol aetcööi.

Lucema pedibtts meis.

LLrSERN yw dy air i 'm traed :

a llewjTch i'm llwybr.

I

106 'Tyiigais, a chj'fiawnaf : y cadwD
1 famedigaethau dy gyfiawnder.
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107 Cystuddiwjd fi yn ddiriawr :

bywhâ íi, O Arglw-ydd, yn ol dy
gír .

108 Attolwg, Aiglwydd, bydd fodd-
lon i ewyllysgar offrymmaû fy ngen-
au : a dysg i mi dy famedigaêthau.
109 Y mae fy enaid yn iy llaw j-n

wastadol : er hynny nid' wj'f n
anghofio dy gyfraith.

110 Y rhai annuwiol a osodasant
fagl i mi : ond ni chj-feUiomais oddi
wrth dy orchym\Tiion.
111 Cymmerais dy orchjTDj-nion yn

etifeddiaeth dros byth :"o herwydd
Uawenydd fy nghalôn ydynt.
112 Gostj-ngais fy "nghalon : i

wneuthur dj' ddeddfáu bj"th hyd y
diwedd.

Iniguos odw habui.

MEDDYLIAU ofer a çaseais :

a 'th gj-fraith di a hoffais.

11-t Fj' Iloches a 'm tarian ydwj-t

:

yn dy air j' gobeithiaf.

115 Ciliwch oddi wrthj% rai drj'g-

ionus : canj-s cadwaf orchymynion
fy Nuw.
116 Cynnal fi yn ol dy air, fel y

byddwjí bjTV : ac ua ad i mi gywil-
yddio âm fy ngobaith.
117 CjTinäl fi, a dîangol fyddaf :

ac ar dy ddeddfau yr edrj'chaf j-n

wastadoL
118 Sethraist y rhai oll a gj-feiliom-

ant oddi wrthdy ddeddtaü : canys
twyllodrus yw eu dichell hwj-nt.

119 Bwriaist heibio hoU annuwiol-
ion y tir fel sothach : am hjimy'r
hoffàls dy dystiolaethau.

120 Djchirnodd fy nghnawd rhag
dy otn : ac ofhais rhag dy famedig-
aethau.

Fecì judicium.

GWNAETHUM farn a chj-f-

iawnder : na ad fi i'm gor-

thrj-mmwjT.
122 Mechnîa dros dy was er dai-

oni : na ad i'r beilchion fy ngor-

thrymmu.
12'3 Fy Ilygaid a ballasant am dy

iachawdwriàeth : ac am ymadrodd
dy gyfiawnder.
"124 Gwna i 'th was yn ol dy dra-

garedd : a dysg i mi d ddeddfau.
125 Dy wás ydwyf fi ; par i mi
dd^U :" fel y gwypwyf d dystiol-

aethau.
126 Amser j-w i 'r Arglwydd weith-

io : diddymmasant dy gyaith di.

127 A.m hynny 'r ho'ffais dy orchj-m-
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ynion : yn fwy nag aur ; îe, yn t\yy

nag aur coeth.
128 Am hynny uniawn y cyfrifaiá

dy orchjTnynion am bob pe'th : a
chaseais boo gau Iwybr.

3Iirabilia.

RHYFEDD yw dy dystíolaeth-
au : am hynny y ceidw fy enaid

hiíN-ynt.

130 Agoriad dy eiriau a rj'dd

oleuni : pair ddeall i rai anni-
chellgar.

131 Agorais fy ngenau, a dyheais :

oblegid awyddus oeddwn i'th or-

chymynion dL
132 Edrjch amaí^ a thmgarhâ

wrthyf : j-n ol dy arfer i'r rhai a
garant dy'Enw.
133 Cjifarwj-dda fy nghamrau yn

dy air ": ac na ly\vodraethed dim
anwiredd amaf.
134 Gwared fi oddi wrth orthrj-m-

der dynion : felly y cadwaf dy or-

chymj-nion.
135 "Llewj-rcha dy wyneb ar dy

was : a dysg i mi dy dde'ddfau.
136 Afonydd o ddyfroedd a redant

o 'm llygaid : am nâ chadwasaut dy
gyfraith dL

Justus cs, Dominc.

CYFIAWN ydwj-t ti, O Ar-
glw-ydd : ac uniawn j-w dy fam-

edigaethau.
138 Dy dj-stìolaethau y rhai a or-

chj-mjrnaist : ydynt gyfiawn, a fiydd-

lon iawn.
139 Fy zel a 'm difaodd : o herwj-dd

i 'm gelj-nion anghofio dy eiriau di.

140 Pûrwj-d dy ymadrodd yn ddir-

fawr : am lîj-nny mae dy was yn ei

hoffi.

141 Bychan ydwyf fi a dirmygus :

ond nid angÈofísus dy orchj-mj-n-

ion.

142 Dy gyfiaw-nder bj- gyfìawnder
byth : a'th gyfraith sydd w-irionedd.

143 Adfj-d " a chystudd a 'm go-

ddiweddasant : a'th orchymj-nion
oedd fv nigrifwch.

144 'Cyfiawnder dy dj-stìolaethau

a bery yn dragj-wydd : gwna i mi
ddeall, a byw fyddaf.

^rBÌJníìatrituiI SacìîîJi.

Clamai-i in toto corde meo.

L'LEFAIS â'm holl galon : clj-w

fi, O Arglwydd ; dy ddeddfau a

gadwaf.
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146 Llefais amat; achub fi : a
chadwaf dy dj-stíolaethau.

147 Achubais flaen y cyfddydd, a
gwaeddais : wrth dy air y disgwyl-

iais.

148 Fy Uygaid a achubasant flaen

gwyliadnTÌaetbau 'r nos : i fj-fyrio yn
dy air di.

149 Cl>-w fy llef yn ol dy drugar-

edd : Arglwj-dd, bj-wbá ü yn ol dy
famedigaethau.
150 Y rhai a ddilynant ysgelerder

a nesasant amaf : j'mbellasaut oddi
wrth dy gj'fraith di.

151 'nthau, Arglw>-dd, w>t agos :

a 'th holl orchymyniou sydd wirion-

edd.
152 Er ys talm y gwydd^™ am dy

dystiolaethau : seiüo ó honot hwjnt
yn dragywj-dd.

Vide humiUtatcm.

GWEL fy nghystudd, a g\vared

fì : canys nid anghofiais dy gj-f-

raith.

154 Dadleu fy nadl, a gwarcd fî :

bywhâ fì yn ol dy air.

155 Pell yw iacliawdwriaeth oddi
wrth y rhai aiuiuwiol : o herwydd ui

cheisiant dy ddeddfau di.

156 Uy drugareddau, Arglwj'dd,
sydd auil : bywhâ ü j-n ol dy öirn-

edigaethau.
157 Llawer sj-dd ya fy erlid, ac yn

fy ngwrthwynebu" : er hjTmy iii

throais oddi 'wrth dy dystíolâethau.

158 Gwelais y trosëddwjT, a gresyu-
ais : am na chadwent dy air di.

169 Gwel fy mod j-n" hoHi dy or-

chymynion : Arglwj-dd, bywhâ fi yn
ol dy dragarowgrwydd.
160 Gwirionedd o'r dechreuad j-w

dy air : a phob un o 'th gjüawn
famedigaethau a bcrj- jti dragy-
w^dd.

Principes persecuti sunt.

ri-»yWYSOGION a 'm herUdiasant
JL heb acbos : er hjTiny fy nghalon
a grynai rhag dy airdi.

162 Llawen yd'wyf fi oblegid dy air :

fel un jTi cael ysgìj-faeth lawer.
163 Celwydd a gaseais, ac a fiîeidd-

iais : a 'th gjiraith di a hoffais.

164 Seithwaith j-n y dydd jt yd-
wj-f jm dy glodfori : o herwj'dd dy
gj-fiawn famedigaethau.
165 Heddwch mawr fj'dd i 'r rhai

a garant dy gj-fraith : ac nid oes
draingwjdd iddynt
166 Di^wyliais wrth dy iachawdwr-
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iaeth di, O Arglwydd : a gwnaethum
dy orchjTnynion.
167 Fy enaid a gadwodd dy dj'stiol-

aethau : a hoff iawn geimj'f hwjTit.
168 Cedwais dy orchymj-nion a 'th

dj-stiolaethau : canj's y mae fy hoU
flfjTdd ger dy fron di.

Appropinquet deprccalio.

NESAED fy ngwaedd o 'th flaen,

Arglwjdd : g»vna i mi ddeall
jTi ol dy air.

170 Dëued fy ng^Teddi ger dy froa :

g»vared fi yn ul dy air.

171 Fy iig^vefusau a draetha fol-

iant : pan ddjsgech i nii dy ddeddf-
au.
172 Fy nhafod a ddatgan dy air : o

herwj-dd dy hoU orchjmj-nion sy
gjiìander.
173 Byddcd dy law i 'in cjTmortli-

wyo : o her«-jdd dy orchym'jiiion di
a ddewisais.

174 Hiraethais, O Arglwj-dd, am
dy JachawdwTiaeth : a'thgjfraith
yw fy hj-frj'dwch.
175' Bjddcd byw fy enaid, fel y 'th

folianno di : a chjuuoi-thwj-cd dy
faraedigaethau tì.

176 Cj-feiliomais fel dafad wedi
coUi : càis dy was ; oblegid nid ang-
hotìais dy orchymjnion.

î3orcoI îactlîít.

Psal. cxx. Ad Dûminum.

AR jT Argln-jdd y gwaeddais jti

fy nghyfypgder : ac efe a 'm
gwrandawodd i.

2 Arglwj'dd, gwared fy enaid oddi
%vrth wefusau celwj-ddog : ac oddi
WTth dafod twyllodrus.
3 Beth a roddir i ti ? neu pa beth a

wneir i ti : djdi dafod twj'Uodrus ?

4 LIjTnion saethau ca^vr : jTighi
â marwor merjw.
5 Gwae fi, fj' mod jri preswj-Uo ym

Mesech : j-n cj'fanneddu j-m mbebyU
Cedar.
6 Hir y trigodd fy enaid : gyd ä 'r

hwn oedd yn casâu tangnefedd.
7 Heddychol ydwyf ú : ond pan

lefarwjrfi maen't jti barod i ryfeL

Psal. c.\xi. Levavi oculos.

DYRCHAFAF fy Ujgaid i 'r

mjTijddoedd : o 'r Ue y daw fy

nghymmorth.
2 "Fy nghjramorth a ddaw oddi

wrth jT Argi\vydd : jT ìuva a wnaeth
nefoedd a daeár.
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3 Ki äd efe i 'th droed lithro : ac ni

huna dy geidwad.
4 Wele, ni huna : ac ni chwsg

ceidwad Israel.

5 Yr Arglwj-dd yw dy geidwad : yr
Arglwydd yw dy gysgod ar dy dde-
heulaw.
6 Ni 'th dery 'r haul y dydd : na'r

lleuad y nos.

7 Yr ArglíYj'dd a'th geidw rhag
pob drwg : efe a geidw dy enaid.
8 Yr Argl'Nvydd a gcidw dy fj-ned-

iad, a 'th ddyfodiad : o *r pryd hwn
hyd yn dragy^yj'dd.

Psal. cx.\ü. Lirtatiís sum.

LLAWENYCHAIS pan dd^niyed-

ent wrthyf : Awn i d'r Ar-
glwj'dd.
2 Ein traed a safant o fewTi dy

byrth di : O Jerusalem.
3 Jerusalem a adeiladT^-j'd : fel din-

as wedi ei chyd-gyssylltu j'nddi ei

hun.
4 Yno 'r esgyn y llwj-thau, ll\vyth-

au'r Argli\'jdd : j-n" dystiolaeth i

Israel, i foliannu Enw 'r Arglwj'dd.
5 Canys yno y gosodivj'd gorsedd-

feingciau barn : gorscdd'feingciau t
Ddafydd.
6 Dymunwch hcddwch Jerus.alem :

llwydded y rhai a 'th hoffnnt.

7 Heddwch fyddo o fcwn dy rag-
fur : a ffyniant yn dy balasau.
8 Er mwyn fy mrodjT a 'm cj'feill-

ion : y dywedaf yn "awr, Heddwch
fyddo i ti.

9 Er m-iì'j'n tý 'r Arglwydd ein
Duw : y ceisiaf i ti ddaioni.

Psal. cx.\üi. Ad te lcvavi ociilos

mcos.

ATTAT ti y djTchafaf fy llygaid :

ti yr hvm a brcswj'li yn y nefoedd.
2 AVele, fel y mae Ilygaia g>veision

ar law eu meistraid, neu fel y mae
llygaid llaw-forwj'n ar law ei meistr-
es : felly y mao ein llygaid ni ar jt
Arglwyda ein Duw, hyd oni thrugar-
hao efê wrthj'm ni.

3 Trugarhâ wrthjon, Arglwydd,
trugarhâ wrthj'm : canys Uanwyd ni

â dirmyg yn ddirfawT.
4 Yn ddirfawr y Uanwyd ein hen-

aid â gwatwargerdd y rhai goludog :

ac â dîj'stjTwcn y beilchion.

Psal. cxxiv. Nisi quia Domintis.

ONI buasai yr Arglwydd jt hwn
a fu gyd â ni : y gall Israel

ddywedyd yn awr

;
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2 Oni buasai 'r Arglwydd yr hwn a
fu gyd a ni : pan gj'fododd dynion
j'n ein herbyn

;

3 Yna y 'n Uyngcasent ni yn fyw :

pan ennynodd eu llid hwynt i 'n
herbyn

;

4 Yna y dyfroedd a lifasíü drosom ;

y ffrwd a aethai di-os ein henaid ;

6 Yna 'r aethai dros ein henaid :

ddyfroedd chwyddedig.
6 Bendigedig fj'ddo'r Arglwydd :

jT hwn ni roddodd ni j'n ysglyfaeth
i 'w dannedd h^í-ynt.

7 Ein henaid a ddîangodd fel ad-
eryn o fagl yr adarwr : y fagl a
dorr\yj'd, a ninnau a ddlanghasom.
8 Ein porth ni sydd yn Enw 'r Ar-

ghvj'dd : yr hwn a wnaeth nefoedd
a dacar.

Psal. cxxv. Qui confidunt.

YRhai a j-mddiriedant yn yr Ar-
glwydd, fyddant fel mynj'dd

Sîon : jT hwn ni syflir, ond a bery yn
dragy^^ydd.
2 Fel y mae Jerusalem a 'r myn-

yddoedd o 'i haragj'lch : felly y mae 'r

Arglw^dd amgylch ci bobl, o'r
prj'd ììwn hyd j'n dragj'wydd.
3 Canys ni orphwj-s gwîalen an-

nuwioldeb ar randir y rhai cj'fiawn :

rhag i 'r rhai cytia>vn estyn eu dwy-
law at an\vired"d.

4 O Arglwj'dd, gwna ddaioni i 'r

rhai daionus : ac i'r rhai uniawn
yn eu calonnau.

.5 Ond y rhai a ymdroant i 'w tro-

feydd, jt Arglwydd a 'u gjT gj'd ä
gweithredwýi' anwiredd : a bydd
tangnefedd ar Israel.

PrpHníiatDnoI ëSSÉÌlîíí.

PsaL cxxvi. In convertendo.

PAN ddychwclodd yr Arglwydd
gaethiwed Sion : jt oeddym fel

rhai yn breuddwj'dio.
2 Ýna y llan^^-yd ein genau â

chwerthin, a'n tafod â chanu : yna
y djrwedasant ym mysg y cenhedl-
oedd, Yr Arghvj'dd a ^vnaeth bethau
mawrion i 'r rhai hyn.
3 Yr Arglwj'dd a wnaeth i ni beth-

aa mawrion : am hynny'r ydjrm yn
llawen.
4 Dychwel, Arglwydd, ein caeth-

iwed ni : fel jt afonydd yn y
debau.
5 Y rhai sydd yn hau mewn dagr-

au : a fedant mewn gorfoledd.

6 Yr hwn sydd yn myned rhagddo,
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ac yn wj-lo, gan ddwj-n had gwerth-
fawr : gan ddj'fod a ddaw mewn
gorfoledd, dan gludo ei j-sgubau.

Psal. cxxrä. Nisi Dominus.

OS JT Arglwj'dd nid adeilada 'r

t, ofer y llafuria ei adeiladwr
wrtho : os yt Arglwydd ni cheidw'r
ddinas, ofer y çwylia 'r ceidwad.
2 Ofer i chwi fore-godi, mj-ned jti

hwjT i gysgu, bwj'tta bara gotidiau :

felly y fliydd efe hûn i 'w anwj'lyd-
3 "Wele, plant ydjTit etifeddiaeth yr

Arglwydd : ei obr ef yw ffrwj'th y
groth.

4 Fel y mae saethau jti Maw y cad-
am : felly y mae plant ieuengctid.

5 Gwn ei fyd j' g\vr a lanwodd ei

gawell saethau ä hwj"nt : ni 's gwar-
adwyddir hwy pan j-mddiddanant
â 'r geljTÜon j-n y porth.

Psal. cxx^TÌi. Beati omnes.

GWYN ei fyd pob un sydd yn
ofni 'r Argíwydd : yr hrâ sydd

jTi rhodio j-n ei ffjTdd ef.

2 Canys 'mwj-ntìâi lafur dy ddwy-
law : gj-n dy'f>d, a da fjdd' it'.

3 Dy wraig fydd fel gA\inìvdden
ffrwjthla«-n ar hd j-stlysau dy dÿ :

dj' tìant fel plannigíon blew-\N'ýda o
amgj-Ich dy tord.

4 ele, fel hjm yn ddîau y ben-
dithir y gwr : a ofno 'r Arghvj"dd.
5 Yr AÎglwydd a 'th fendithîa allan

o Sîon : a thj a gai weled daioni Je-
rusalem hoU ddyddiau dj' einioes

;

6 A thi a gai weled plant dy blant

:

a thangnefedd ar Israel.

Psal. cxxL\. Sape expugnaverunt.

LLAAYER gwaith y 'm cystudd-
iasant o 'm hieuen'gctid : y dich-

on Israel ddj-\vedyd j-n aw

;

2 Llawer gwaith'y 'in cj-studdiasant

o 'm hieuengctid : etto ni 'm gor-
fuant.

3 Yr arddwr a arddasant ar fy

nghefn : estynasant eu c\\-j-sau j-n

hirion.

4 Yr Arglwydd sy gyfìawn : efe a
dorrodd raffau j- rhai annuwiol.
5 Gwaradwj-dder h^vy oll, a gyrrer

yn eu hol : y'rhai a gasânt Sîon.
6 Byddant fel glaswellt pen tai :

JT hwn a wywa cyn y tj-nner ef
ymaith;
7 A 'r hwn ni leinw y pladurwr ei

law : na 'r hwn fyddo yn rhwjrmo yr
j'sgubau, ei fynwes.
8 Ac ni ddj'wed y rhai a ant
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heibio, Bendith yr Arglwj-dd ar-

noch : bendithiwn chwi j-n Enw'r
Arglwj'dd.

Psal. c,xxx. De prctfundis.

O'R dyfhder y Ilefais amat : O Ar-
glwydd.

2 Arglwydd, clyw fy Uefain : ystjT-
ied dy glustiau wrth lef fy ngwedd-
îau.

3 Os creffì ar anwireddaii, Ar-
glwydd : O Argl\vj'dd, pwj'a saif?

4 Ond y mae gj'd â tlii fâddeuant

:

fel y 'th 'ofner.

5 bisgwyliaf am jt Argl«-ydd ; dis-

gwyl fy eiiaid : ac yn ei air ef y gob-
eithiaf.

6 Fy enaid sydd yn disgwjl am yr
Arglwj'dd : j-n fwy nag ÿ mae'y
gwylwr am 'y bore; j-n fwy nag y
mae y gwylwjT am y tibre.

7 Disgyliëd Israel am yr Ar-
glwj-dd : o herwydd y mae tru'garedd
gj'd â 'r Arglwydd, ac aml ymwared
gj-d âg ef.

8 Ac efe a wared Israel : oddi wTth
ei holl anwireddau.

Psal. cx.\.xi. Domine, non csf.

OArglwydd, nid ymfalchîodd fy

nghalon, ac nid j-mddyrchafodil
fy Ilj'gaid : ni rodiais chwaith mewn
peth'au rh fa,vrr, a rh uchel i mi.
2 Eithr gosodais a gostegais fy en-

aid, fel un wedi ei ddidaj-fnu oddi
wrth ei fam : fy cnaid syad j-nof fel

un wedi ei ddiddyfnu.
3 Disgwylied Israel wrth yr Ar-

glwydd : o 'r pryd hyra hj'dn dra-
gywydd.

ìòoteol îüaeìfDt.

Psal. csxxii. Mcmento, Domine.

OArglwj'dd, cofia Ddaf^dd : a'i
hoU flinder

;

2 Y modd y tj-ngodd efe wrth jt
Argl^vj-dd : ae jt addunodd i rym-
mus Dduw Jacob.
3 Ni ddeuaf i fewn pabell fy nh :

ni ddringaf ar erchw>-n fj' ng>vely

;

4 Ni roddaf gwsg i 'm llj-gaid : na
hûn i 'm hamrantau

;

5 Hyd oni chaftwyf le i'r Ar-
glwydd : preswylfod i rj-mmus Dduw
Jacob.
6 Wele, clj'wsom am dani j-n Epli-

ratah : cawsom hi j-m meûsydd y
coed.

7 Awn i 'w bebj'll ef : j-mgrj-mrawn
flaen ei faingc draed ef.
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8 Cyfod, Arglwj-dd, i'th orph^vjs-

fa : tí, ac arch dy gadernid.

9 Gwisged dy offeiriaid gj-fia^ynder :

a gorfoledded dy saint.

10 Er mwyn Dafydd dy was : na
thro ymaith wyneb dy Enneiniog.

11 Tj-ngodd yr Ai-ghvj'dd mewn
gwirionedd i Ddafydd ; ni tbr)- efe

oddi wrth hynny : O flrAVT,-tli dy
gorph y gosocíaf ar dy orseddfaingc.

12 Os ceidw dy feibion fy nghjiam-
mod a 'm tystiolaeth, y rhai a ddys-

gwyf iddynt : eu meibion h^v}-thau

jTi dragj'^Tdd a eisteddant ar dy
orseddfaingc.
13 Canys dewisodd jt Arghvydd

Sîon : aca 'i chweunychodd yn drig-

fa iddo ei hun.
14 Dyma fy ngorphwj'sfa yn dragj'-

wydd : yma y trigaf ; canj's chwen-
nychais hi.

Ì5 Gan fendithio y bendithiaf ei

lluniaeth : diwallaf ei thlodion â
bara.
Id Ei hoffeiriaid hefj'd a wisgaf âg

iachawd\vriaeth : a 'i saint dan ganu
a ganant.
17 Yna y paraf i gorn Dafydd flag-

uro : darperais lamp i'm Henneiniog.
18 Ei elj-nion ef a wisgaf â chj-wil-

ydd : arnb j-ntau y blodeua ei goron.

Psal. cx.v.xiii. Eccí', qiiam bomim .'

mor ddaionus ac mor
yw : trigo o frodjT

ynghjd.
2 Y mae fel yr enn.aint gwerthfawr

nx y pen, yn cUsgj'n ar lid y farf, sef

barf Aaron : yr hwn oedd yn disgyn

ar h<'d ymyl ei wisgoedd ef

;

3 t"el gwlith Hermon, ac fel y
gwlith j'n disgj'n ar fj'nyddoedd

Sîon : canys yno y gorchymj'nodd
jT Arglwydd y fendith, sef bj'wj-d

j-n dragj'wj'dd.

Psal. cxx.xiv. Ecce nunc.

WELE, holl weision yr Arglwydd,
bendithiwch jt Arglwj'dd : y

rhai ydych j'n Befyll yn nh 'r Ar-
glwydd y nos.

2 DjTchefwch eich dwj'law yn y
cYSsegr : a bendithiwch yr Arglwydd.
3 Yr Arglwydd yr hwn a v/naeth

nefoedd a daear : a'th fendithio di

allan o Sîon.

Psal. cxxxv. LaudaU Nomen.

MOLWCH yr Arglwydd. Molwch
Enw 'r Arglwydd : gweision j'r

Argl\vydd, molwch ef.
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2 Y rhai ydych j-n sefyll jii nhy'r
Arglwydd : j'nghynteddoedd t ein

Duw ni.

3 Molwch yr Arglwj'dd ; canys da
yw 'r Argl>vj'dd : cenwch i 'w Enw ;

canj's hyj'd j'w.

4 Öblegid yr Argl\vj'dd a ddethol-
odd Jacob iddo ei hun : ac Israel

yn brîodoriaeth iddo.

5 Canj's mj a wn mai mawr \vi 'r

Arglwydd : a bod ein Harglwj'dd ni

goruwch yr holl dduwiau.
6 Yr Aiglwydd a wnaeth jt hjfn

oU a fynnai j'n j' nefoedd, ac j'n y
ddaear : jn y môr, ac j'n yr hoíl

ddj-fnderau.
7 Y mae yn codi tarth o eithafoedd

y ddaear ; mellt a wnaeth efe j'nghýd
â'r gwlaw : gan ddwj'n y gwnt allan

'i drj'sorau.

8 Yr hwn a darawodd gj-ntaf-anedig

jT Aipht : j'n ddj'n ac j'n anifail.

9 Danfonodd arwyddion a rhy-
feddodau i 'th ganol di, yr Aipht : ar

Pharaoh, ac ar ei hoU weision.

10 Yr hwn a darawodd genhedloedd
lawer : ac a laddodd frenhinoedd
crj'fion

;

11 Sehon brenhin jt Amoriaid, ac
Og brenhin Basan : a holl frenhin-

iaethau Canaan

;

12 Ac a roddodd eu tir hwynt yn
etifeddiaeth : j'n etifeddiaeth i Israel

ei bobl.

13 Dy Enw, O Arglwydd, a bery
yn dragj'wydd : dy goffadwriaeth, O
Arglwj'dd, genhedìaeth i genhedl-
aeth.

14 Canj's jt Arglwydd a farna ei

bobl : a bydd edifar gantho o ran ei

weision,

15 Delwau 'r cenhodloedd j'dyut

arian ac aur : gwaith dwj'law djii.

16 Genau sydd iddj-nt, ond ni lefar-

ant : Uj'gaid sy ganddynt, ond ni

welant.
17 Y mae clustiau iddynt, ond ui

chlywant : nid oes chwaith anadl yn
eu genau.
18 Fel hwj'nt y mae y rhai a 'u

gwnant : a phob un a ymddiriido
j'nddynt.
19 T Israel, bendithiwch yr Xt-

gl\vj-dd : bendithiwch yr Argìwjd 1,

tý Aaron.
20 T Lefi, bendithiwch jt Ar-

glwydd : y rhai a ofnwch jt Ax-
glwydd, bendithiwch yr Arghvj'dd.

21 Bendithier yr Arglwj-dd o Sîon :

yr hwn sj'dd yn trigo j-n Jerusaleni.

"Molwch JT Afglwj'dd.



yr 28 Dydd. PSALMAU. IV 28 Dydd.

PtBÎJnfjabonol aSííìiîJt.

Psal. cxxrvi. Confitemini.

CLODFORWCH >t Arglwjdd ;

canys daw : o herwydd ei dru-
garedd sydd j-ii dragy\v)-dd.

2 Clodforwch Dduw y duwiau :

oblegid ei drugaredd sydd yn dragy-
wydd.
3 Clodforwch Arglwydd yr ar-

glwyddi : o herwydd êi drugaredd
sydd yn dragj-wydd.
4 Yr hwn ya unig sydd yn gìrneuth-

xa rhyfeddodau : canys ei drugar-
edd sydd yn dragywTdd.
5 Yr hwn a ^raaeth y nefoedd
me\m doethincb : o herwydd ei dru-
garedd sydd yn dragywydd.
6 Yr iym a estynodd y ddaear

oddi ar y d\-froedd : oblegid ei dru-
garedd sydd j-n dragywydd.
7 Yr hwn a wnaeth oleuadau

mawrion : canys ei drugaredd sydd
yn dragywydd

;

8 Yr haul, i lywodraethn 'r dydd :

canys ei drugaiedd sydd yn dragy-
wydd ;

9 Y íleuad a 'r ser, i lj^vodraethu 'r

nos : canj's ei drugaredd sj'dd yn
dragj'wydd.
10 Yr hwn a darawodd yr Aipht

j-n eu cyntaf-ancdig : o herwydd ei

drugaredd sydd yn dragywydd ;

11 Ac a ddug Israel o 'u luysg
hwj-nt : o her\vj-dd ei drugaredd
sj'dd yn dragywydd

;

12 Â llaw gref, ac â braich estyn-

edig : o herwydd ei drugaredd sydd
yn dragywydd.
18 Yr hwn a rannodd y môr coch

yn ddwy ran : o herwydd ei dru-
garedd sj'dd jni dragy^vj-dd ;

14 Ac a \v'naeth i Israel fj'ncd trwy
ei ganol : o herwj'dd ei drugaredd
Bydd yn dragj-wj'dd.

15 Ac a ysgytiodd Pharaoh a 'i lu
yn y môr coch : o herwydd ei dru-
garedd sydd yn dragywydd.
16 Ac a d\\-ysodd ei bobl trwy'r

anialwch : o herwydd ei drugaredd
Bydd jra dragywydd.
17r hwn â darawodd frenhinoedd

mawrion : o herwydd ei drugaredd
Bydd yn dragyTvydd

;

18 Àc a ladd'odd frenhinoedd ar-

dderchog : o herwydd ei drugaredd
sydd jm dragj'wydd

;

19 Sehon brenhin yr Amoriaid : o
herwydd ei drugaredd sydd yn dra-
«ywy'dd

;
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20 Ac Og breuhin Basan : o her-

wydd ei drugaredd sydd yn dragy-
wj'dd ;

21 Ac a roddodd eu tir hwj'nt j'n

etifeddiaeth : o herwydd ei drugar-
edd sjdd yn dragywydd ;

22n etifeddiaeth i Israel ei was :

o herwydd ei drugaredd sydd yn
dragj'wj'dd.

23 Yr liwn yn ein hiselradd a 'n

cofiodd ni : o herwydd ei drugar-
edd sydd yn dragywydd ;

24 Ac a '"n hachubodd iii oddi v,Tth

ein gelj'nion : o herwj'dd ci drugar-

edd Eydd yn dragywydd.
25r hwn sydd yn rlioddi ymborth

i bob cnawd : canys ei drugaredd
sydd yn dragj-wydd.
26 Clodforwch Dduw 'r nefoedd :

canys ei drugaredd sydd yn dragy-
wydd.

Psal. c.xx,x\'ii. Superflumina.

WRTH afünydd Babilon, yno yr
eisteddasom, ac wylasom : pan

feddyliasoni am Sîon.

2 Âr yr helyg o 'u mewn : y crog-

asom ein telj'nau.

3 Canys yno y gofynodd y rhai a 'n

caetliiwasent i ni gân, a 'r rhai a 'n

hanrheithiasai, lawenydd : gan ddy-
wedyd, Cenwch i ni rai o ganiadau
Sion.
4 Pa fodd y canwn gerdd jt Ar-

glwydd : mewn gwlad ddîeithr î

5 Os anghotiaf di, Jerusalem : ang-
hofied fy neheulaw ganu.
6 Glyned fy nhafod wrth daflod fy

ngenau : oni chofìaf di ; oni chod,if

Jerusalem goruwch fy llawenydd
pennaf.
7 Cofia, Arglwydd, blant Edom yn

nydd JerusaleEa : y rhai a ddy-
wedant, Dinoethwcb, dinoethwch hi,

hyd ei sylfaen.

8 O ferch Babilon, a anrheithir :

gwn ei fyd a dalo i ü fel y gwnaeth-
ost i ninnau.
9 Gwn ei fj'd a gymmero : ac a

darawo dy rai bach wrth y meini.

PsaL c.txx\'iü. Confiiebor tibi.

CLODFOBAF di â'm hoU galon ;

yngydd y duwiau y canaf it*.

2 Ymgrymmaf tu â 'th deml sanct-

aidd, a chlodforaf dy Enw, am dy dru-
garedd a 'th wirionedd : oblegid ti a
fawrheaist dy air uwchlaw dyEnw oll.

3 Y dydd 'y llefais, y 'm gwrandew-
aist : ac a'm cadarnheaist â nertb

yn fy enaid.
K2
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4 HoU frenhinoedd v ddaear a 'th

glodforant, O Arglwydd : pan gljTT-

ant eiríau dy enau.
5 Canant nefyd am fîj-rdd "yr Ar-

glwydd : canys mayrt yw gogoniant
yr Arglwydd.
6 Er bod yr Arglwj-dd yn uchel,

etto efe a eárych ar jr isêl : ond y
balch a edwyn efe o hìrbell.

7 Pe rhodiwn jTighanol c>'fyngder,

ti a 'ra bywhâit : êstynit dy law yn
erbyn digofaint fy ngelyni'on, a 'th

ddeheulaw a 'm hâchubai.
8 Yr Arglwydd a gyflaí\-na â mi :

dy drugaredd, Arghvydd, sydd yn
dragj-wydd ; nac esgeùlusa waith dy
ddwýlaw.

33orcol ÎSÄellìJí.

Psal. cxrd.x. Domine, probasli.

ARGLWYDD, chwiliaist : ac ad-
nabuost fi.

2 Ti a adwaenost fy eisteddiad a 'm
cyfodiad : dealli fy meddwl o bell.

3 Amgylch)-ni fy llw>br a 'm gor-

weddfa : a hyspj's w\t yn fy hoU
ffrdd.
4 Canys nid oes air ar Ijr nhafod :

ond weíe, Arglnydd, ti a 'î gn-vddost

oll.

5 Amgylch>-naist fî yn ol ac ym
mlaen : a gosodaist dy iaw amaf.
6 Dyma «Tbodaeth'rý ryfedd i mi :

uchel }-w, ni fedraf oddl wrthi.

7 I ba le yr af oddi wrth dy Ys-
pryd : ac i ba le y fîoaf o 'th yàd ?

8 Os dringaf í'r nefoedd, ÿno jt
wrt ti : os c\TTeiriaf fy ngwely yn
uffem, wele di yno.
9 Pe cymmerwn adenydd y waAVT :

a phe trigwn >ti eithafoedd y môr ;

10 Yno hefyd y"m tywj-sai dy law :

ac y'm daliai dy ddeheuiaw.
11 Pe dywedn, Dîau y tj-wyllwch

a'm cuddiai : jTia y byddai y nos yn
oleuni o'm hamgylch.
12 Ni thynylla y tj-wyllwch rhag-

ot ti ; ond y 'noa a oìeua fel dydd :

tm ffiinud yw tywjllwch a goìeuni
ití.

13 Canj-s ti a feddiennaist fy aren-
nau : toaist fi ynçhrôth fy mam.
14 Clodforaf di ; canys ofnadwy a

rhyfedd y'm gwnaed : rhj-fedd j-w dy
weithredoedd ; a 'm henaid â yr
hjmny yii dda.
15 Ni chuddiwj-d fy sylwcdd oddi

wrthyt : pan y 'm gnaethpwyd jti

ddirgel, ac y'm cjrwreiniwjd jrn is-

elder y ddaear.
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16 Dy Iygaid a welsant fy anelwig
ddefnydd ; ac yn dy lyfr di yr yserif-

enwjd h^TjTit oll : y dydd y llun-
iwjd hwynt, pan nad oedd yr un o
ho'nynt.

17 Am hjTiny mor werthfàwr yw
dy feddyüaû gênnj-f, O Dduw : mor
fawr yw' eu swm hj-nt

!

18 Pe cyfrifwn hwjTit, amlach ydynt
ná 'r tjTvod : pan ddeffrowyf, gjà ä
thi 'r ydwyf yn wastad.
19 l'n d'dîâu, Dduw, ti a leddi 'r

annuwiol : am hjimy, y gwr gwaed-
Ij-d, ciliwch oddí wrthyf

;

'20 Y rhai a ddywedant ysgelerder
jTi dy erbj-n : dy elynion a gjTnmer-
ant dy Enw yn ôfer.

21 Ônid cás gennyi; O Arglwj-dd.
dy gaseion di : onid fìiaidd gennj-f y
rhai a gj-fodant i 'th crbjTi ?

22 A chas cj-flawn y caseais hwynt •

c^-frifais hwjTit i mi n ehTiion.
23 Chwiha fi, O Dduw.'a gwjbydd

fy nghalon : prawf fi, a gì\-ybjdd fy

meddyliau.
24 A gwel a oes ffordd annuwiol

gennj-f : a thj-wys fi jti y ffbrdd dra-
gj-wyddoL

PsaL c^ Erípe me, Domine.

GWARED fi, O Arglwydd, oddi
wrth y dj-n drwg : cadw tì rhag

y gwT traws.

2 Y rhai sydd yn bwriadu drygioni
j-n eu calon : ÿmgasglant be\mydd
I ryfel.

3' GoIjTnmasant eu tafodau fel

sarph : gwenwj-n asp sj- dan eu gwef-

usau.
4 Cadw fi, O ArgI«Tdd, rhag dvry-

law 'r annuwiol : cadw fl rhag y gwT
traws, y rh.ii a fwriadasant fachellu

fy nhraed.
'5 Y beilchion a guddiasant faglau

i mi, ac a estynasant rwyd wrth dan-
nau ar j-myl y Ilwybrau : gosodasant
hoenj-nnaû ar fj- medr.
6 Dj'wedais wfth jT Arglwydd, Fv

Nuw"ydwj-t ti : clj-w, O Aj^lwydd,
lef fj' ngweddîau.
7 Ârçl\\Tdd Dduw, nerth fy iach-

awdwnaet'h : gorchuddiaist fy mhen
\ii nvdd brwydr.
8 íía chaniattâ, Arglwydd, ddy-

muniad jt annuwiol : na Iwj'dda ei

ddrwg feddwl ; rhag eu balchlo
hwynt.
9 Y pcnnaf o'r rhai a'm hamgylch-

j-no : blinder eu gwefusau a ti gor-

chuddio.
10 Syrthied marwor amynt, a
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bwiicT hwrnt yn tân : ac mewn ceu-
ffbsydd, fel na chyfodant.
ll" Na sicrhâer dyn siaradus ar y

ddaear : drwg a heía y gwr traws i 'w

ddistrj^T.

12 G\Tn y dadleu 'r Arglwydd ddadl

y truan : ac y bama efe y tlodion.

13 Y cj-fiawnyn ddlau a glodforaut

dy Euw'di : y rhai uniawn a diigant

gcr dy fron (Ü.

Psiil. c.\U. Domine, clamavi.

ARGLWYDD, yr wjf j-n gwaeddi
. arnat ; brysia attaf : clj^v fy

Uais, (lan lef^íyf aruat.

2 Cyfeirier fy ngweddi ger dy fron

fel arogl-darth : a djTclialiad fy mv}--

iaw fel JT offrwm prydnhawnol.
3 Gosod, ArglíTjdd, gad\vraeth o

flacn fy ngenau : cadw ddrws fy

ugwcfusau.
4 î>a ostwng fy nghalon at ddim

di'wg, i fwTiadu gweithredoedd dryg-
ioni gyd â gw-r a weitliredant an-
wiredd : ac na ad i mi fwj'tta o 'u

danteithion hwjTit.

5 Cured > cj'íiawn fi yn garedig, a
clierj'dded fi : na thorred eu holew
pennaf hwynt ty mheu ; canj-s fy

ngwcddj fydd etto jn eu drj-gau
hwjTit.

6 Pan dafler eu t)amwvr i laivr

mewn lleoedd carregog : clj'Tvant fy

ngeiriau ; canys raelus ydj-nt.

7 Y mae cin hesgyrn ar wasgar ar

fin y bedd : megis un j-n torri neu j-u

boliti coed ar y ddaear.
8 Eithr amat ti, O Arglwj-dd

Dduw, y mae fy Uygaid : j-not ti y
gobeithiais ; na ad fy enaid jru ddi-

anigeledd.
9 Cadw tì rbag y fagl a osodasant i

mi : a hoenj-nnau g^veithredAv5T an-
wiredd.
10 Cj-d-gwymped y rhai annuwiol

j-n eu rh\vy(íau eu hun : tra 'r elwj-f

ti heibio.

íprBÖníjaíDnoI asaíöîJí.

Psal. cxlJL Voce mea ad Dominum.

GWAEDDAIS â 'm Uef ar yr Ar-
glwj-dd : â 'm Uef jt ymbiliais

ä 'r Arglwj-dd.
2 Tj-waUtais fy mj-fjTdod o 'i flaen

ef : a mynegais fj' nghj'studd ger ei

fron ef.

3 Pan ballodd fy j'spryd o 'm mewn,
tithau a adwaenit fy Uívj'br : Yn y
ffordd y rhodiwu, y cuddiasant i mi
CagL
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4 Edrjchais ar y tu dehau, a deliais

suiw, ac nid oedd neb a 'm hadwaen-
ai : pallodd nodded i mi ; nid oedd
ncb j-n j'mo^i'n am (j' enaid.

5 LÌefäis ariiat, O Arglwj'dd ; a dy-
wedais : Ti yvi fy ngobaith, a 'm rhan
yn nhir y rhai bj-w.

6 Ystj'r wTth " fy ngwaedd ; canys
tman iawn ydwj-f : g^vared fi oddi
wrth fj' erlidwjT ; canys trech ydj'nt

nâ mL
7 Dwg fj' euaid allan o garchar, fel

y mohan"n^vyf dy Enw : y rhai cyf-

iawn a 'm cylchj'nant ; canjs ti a
fyddi da wrttíyf.

Psal. cxlüL Domine, exaudi.

ARGLWYDD, clj'w fy ngweddi, a
gwTando ar fj' neisfiadau : er-

gljTv fi jn dj' wirionedd, ac yn dy
gj-fiaw-.îder.

2 Ac na ddos i farn â 'th was : o
herw-j-dd ni chj-fiawnhêir ncb bj-w
j-n dy olwg di.
" 3 Canj-s j- gelj-n a erlidiodd fy cî:-

aid : cuiodd fj' enaid i lawr : g\TOaeth
i mi drigo mewn tj'wj'llweh, fel y
rhai a fu feirw er js talm.
4 Yna y pallocld fy jspryd o'm
mewn : ac j' sj-nnodd fj- nghalon
jiiof.
" 5 Cofiais y dj'ddiau gjnt ; mj-f-

jTÌais ar dj' hoU waith : ac jnig-

weitlu-edoedd dy ddwj-law y mj-fjT-

iaf.

C Lledais fy nwj-law attat : íy en-
aid fcl tir sj-chedi"g sydd yn hiraethu
am danat.
7 O Arglwj'dd, givrando fi ya eb-

ri^'jdd ; paílodd fj' ysprj'd : na
chiiddia dy wj'neb oddi wrtbj'f;
rhag fy mód j-n gj'flfelyb i 'r rhai a
ddisgj-nant i 'r pwli.

8 Par i mi glj-wed dy dmgarowg-
nvj'dd y bore ; o herwj'dd j-not ti y
gobeithiaf : par i mi \vj'bod y lîordd

y rhodiwj'f ; oblegid attat ti j" djTch-
âfaf fy enaid.

9 Gwared fi oddi -nTth fy ngelj-nîon,

O Arglwjdd : gj-d â thi 'r jmgudd-
iais.

10 Dj-sg i mi wneuthur dy ewj'Uj-s

di ; canj'S ti j^v fy Nuw : tywjsed dy
Ysprj-d daionus fi i dir imiondeb.
11 Éywhâ fi, O Argl«-j-dd, er mwj-n

dy Enw : dwg fj' cnaid allan o ing,

er mwj'u dy gj'fìâwnder.

12 Ac er "dy dmgaredd dinystria fy
ngelynion, a difetha hoU gjstudd-
wr 'fy enaid : oblcgid dy wai di j'd-

wj-f li.



V30D7jdd. PSALMAU. rSO Dÿdd.

ÌSorcoI asaeíföí.

Psal. cxUv. Benedietut Dominus.

BENDIGEDIG fyddo 'r Arglwjdd
fy nerth : jt hwn sydd yn dysgru

fy nwylaw i j'mladd, a'm bysedd i

iýfela.

2 Fy nhrugaredd, a 'm hamddiff-
jTifa ; fy nhT, a 'm gwaredydd ; fy
nhajian yw efe, ac jTiddo y gobeith-
iais : jThwn sydd yn darostwng fy

mhobl danaf.
3 Arglwydd, beth yw dyn, pan gyd-

nabyddit ef : neu fab djii, pan wiiait

gj'frif o hono ?

4 Dyn sy debyg i wagedd : ei

ddyddíau sy fel cjsgod jti myned
heibio.

5 Arglwydd, gostwng dy nefoedd, a
disgyn : cjifwrdd â 'r mynyddoedd,
a mygant.
6 Saetha fellt, a gn'asgar hwynt :

ergj'dia dy saethau, a difa hwj-n't.

7 Anfon dy law oddi uchod : achub
a gT\'ared fi "o ddyfroedd ma^vrion, o
law plant estron •

8 Y rhai y llefara eu genau wag-
edd : ac y mae eu deheulaw yn dde-
heulaw ffalsder.

9 Canaf i ti, O Dduw, ganiad new-
ydd : ar y nabl a 'r degtant v canaf
iti.

10 Efe sj'dd j-n rhoddi iachawdwr-
iaetli i frenhinoedd : JT hwn sydd yn
g^varedu Dafydd ei as oddi wTth y
cleddyf niweidiol.

11 Àchub fi, a gwared fì o law
meibion estron : y rhai y llefara eu
genau wagedd, ac y niae eu deheu-
law yn ddeheulaw ifalsder

;

12 Fel y bj'ddo ein meibion fol

planwdd yn tj'fu j'n eu hieuengctid

:

a'n merched fel conglfaen nadd,
\vrth gyffelybrwj'dd palas

;

13 Fel y byd'do ein celloedd yn
Uawn, jn trefnu pob rhyw luniaeth :

a'n dufaid j'n dwyn miloedd a
mjrddiwn ynein heolydd

;

14 A'n hj'chen j^i grj'flon i lafurio

;

heb na rtíuthro "i meívn, na mj-ned
allan : na gwaedd j'n ein heolydd.
15 GwjTi eu byd y bobl y mae

felly iddj'nt : gwyn eu bj'd y bobl j'

mae 'r Àrglwj'dd jti Dduw iddynt.

Psal. c.k1t. ExaUaho te, Dais.

DYRCHAFAF di, fy Nuw, O
Frenhin : a bendithiaf dy Enw

byth ac jn dra^ywydd.
2 Beurij'dd y 'th fendithiaf : a 'th

Enw a folaf bj'th ac yn dragj-wj-dd.
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3 Mawr j'w 'r Arglì^ydd, a chan-
moladwj- iawn : a'i fawTedd sydd
anchwiliadwy.
4 Cenhedlaeth wrth genhedlaeth a

fawl dv weithredoedd : ac a fj'nega

dy gademid.
5 Ardderchowgrwydd gogoniant dy

fawredd : a'th bethau rhj'fedd, a
draethaf;
6 Traethant hwy gademid dy weith-

redoedd ofnadwj' : mj'negaf" tìnnau
dy fawredd.
7 Coffadwriaeth amlder dy ddai-

oni a draethant : a 'th gjfia^vnder a
ddatganant.
8 Graslawn a thrugarog yw'r Ar-

ghvydd : hwjrfrydig i ddig, a wawr
ei drugaredd.
9 Daionus j'w 'r Arglwj'dd i bawb :

a 'i drugaiedd sj'dd ar ci holl weith-

redoedd.
10 Dy holl weithredoedd a 'th glod-

forant, O Arglwydd : a 'th saint a 'th

fendithiant.

11 Dj-wedant am ogoniant dy fren-

hiuiaeth : a thraethant dy gadern-
id;

12 I beri i feibion djiiion adnabod
ei gadernid ef : a gogoniant ardder-
chowgrwj'dd ei frenhiniaeth.

13 Dy frenhiniaeth di sj' frenhin-

iaeth d"ragj'wyddol : a 'th Iywodraeth
a berj' j'n oes oesoedd.
14 r Arglwj'dd sj'dd jm cynnal y

rhai oll a syrthiant : ac sydd j-n codi

pawb a ddarostj'ngwj'd.
15 Llygaid pob pettí a ddisgwyliant

wrthyt : ac jt ydwyt yn rhoddi eu
bwj'd iddynt j'n ei brj'd.

Ití Gan agorjd dy law : a diwallu
pob peth bj-w "â 'th ewj'Uj-s da.

17 Cyfiawn yw'r Arglwydd j'n ei

holl ffyrdd : a sanctaidd yn ei holl

weithredoedd.
18 Agos j'w 'r Arglwj'dd at y rhai

oU a alwant amo : ât y rhai oll a
alwant arao mewn gwirionedd.
19 Efe a wna ewyllj's y rhai a 'i

hofnant : gwrendy "hefyd eu Uefain,

ac a 'u hachub h^vynt.

20 Yr Arglwydd sydd j'n cadw
pawb a 'i carant ef : ond yr holl rai

imnuwiol a ddifetha efe.

21 Traetha fy ngenau foUant yr
Arghvydd : a bendithied pob cnawd
ei Enw sanctaidd ef bj'th ac yn dra-

gj'%vj'dd.

Psal. cxlvi. Lauda, anima mea.

MOLWCH yr Arglwydd : Fy en-

aid mola di 'r Arglwj-dd.
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2 Molaf yr Arglwydd yn fy myw :

canaf i 'm Duw tra fyddwyf.
3 Na hyderwcli ar dyn-j'sogion, nac

ar fab dyn : yr hwn nid oes iachawd-
wriaeth ynddo.
4 Ei anadl a ä allan, efe a ddych-

wel i 'w ddaear : y dydd hwnnw y
derft'dd am ei holl amcanion ef.

6 Gwn ei fyd yr h^vn y mae Duw
Jacob j'n gj-mmorth iddô : sydd â 'i

obaith yn yr Arglwj-dd ei Dduw

;

6 Yr hwn a wnaeth nefoedd a daear,

y môr, a 'r hyn oU y sydd ynddynt

:

jn: hwn sydd yn cadw gwirionedd yn
dragywydd

;

7 Yr hwn sydd yn g^vneuthur ham
i'r rhai gorthrymmedig, j'n rhoddi
bara i'r newynog : Yr Arglì^^dd
sydd yn goUwng y carcharorion yn
rhdd.
8 Yr Arglwydd s>'dd yn agoryd Uyg-

aid y deUlion : vt Arglw^dd sydd
3m codi 'r rhai a adarostyngìvyd ; yr
Arglwydd sydd yn hoffi'r rhai cyf-

iawn.
9 Yr Arglwydd sydd yn cadw 'r dí-

eitbríaid ; efe a gyimal yr amddifad
a'r weddw : ac a ddadj'mchwel
ftbrdd y rhai annuwiol.
10 Yr Arglwydd a deyrnasa byth :

sei dy Dduw di, S'ion, di'os genhedl-
aeth a chenhedlaeth. JMolwch yr
Arglwydd.

PsaL cxlvü. Laudale Dominum.
MOLWCH yr Arphvydd ; canys

da yw canu i 'n Duw ni : o her-
wydd hyfryd yw, îe, gweddus yw
mawL
2 Yr Arglwydd sydd ja adeiladu

Jerusalem : efe a gasgl \va?garedig-
ìon lErael.

3 Efe sydd j-n iachâu y r)iai briw-
edig o galon : ac j'n rhwymo eu dol-
uriau.
4 Y mae efe yn rhifo rhifedi 'r ser :

geilw hwynt oll wrth eu henwau.
5 Mawr y^v ein Harghvydd, a mawr

ei nerth : aneirif j'w ei däeall.

6 Yr Arglwj'dd sj'dd yn dyrchafu y
rhai Uariaidd : gan ostwng y rhai an-
nuwiol hyd lawr.

7 Cyd-genwch i 'r Aiglwydd mewn
dîolchgarwch : cenwch i 'n Duw â 'r

delyn;
8 Yr hwn sydd yn toi 'r nefoedd â

chymmylau : yn parottôi gwlaw i 'r

ddaear, gan beri i 'r gwellt dyfu ar y
mynyddoedd.
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9 Efe sydd yn rhoddi i 'r anifail el

borthiant : ac i gywion y gigfran, pan
lefant.

10 Nid oes hyfrydwch ganddo j'n

nerth march : ac nid ymhoffa efe yn
esgeiriau gwr.
11 Yr Arghvydd sydd hoff ganddo

y rhai a 'i hofnant ef : sef y rhai

a ddisgwjUant >vrth ei drugaredd
ef.

12 Jerusalem, mola di 'r Arglwydd :

Sîon, moUanna dy Dduw.
13 O herwydd efe a gadamhaodd

farrau dy byrth : efe a fendithiodd
dy blant o 'th fewn.
14 Yr hwn sydd j'n gwneuthur dy

fro yn heddychol : ac a 'th ddiwalla
di â brasder gwenith.
15 Yr hwn sydd yn anfon ei or-

chymyn ar y ddaear : a 'i air a red
yn dra buan.
16 Yr hwn sydd yn rhoddi eira fel

gwlan : ac a daena rew fel Uudw.
17 Yr hwn sydd yn bwrw ei ia fel

tammeidiau : pwj' a erj's gan ei oerni
ef?
18 Efe a enfyn ei air, ac a 'u tawdd

h^^j'nt :
ä

'i wnt y chwjth efe, a 'r

dyfroedd a Ufant
19 Y mae efe yn mynegi ei eiriau i

Jacob : ei ddeddfau a 'i farnedig-
aethau i Israel.

20 Ni wnaeth efe fellv âg un genedl

:

ac nid adnabuant ei îarnedigaethau
cf. Molwch j'r Arglwjdd.

Psal. c.xlviii. Laudate Domimtm.

MOLWCH yr Arglwydd. JIoI-

wch yr Arghvj'dd o r nefoedd :

nidlwch ef yn yr uchelderau.
2 Molwch ef, ei holl angylion : mol-

wch ef, ei hoU luoedd.
3 Molwch ef, haul a Ileuad : mol-

wch ef. jT holí ser goleuni.

4 Molwch ef, nef y nefoedd : a 'r

dyfroedd y rhai ydych oddi ar y nef-
oedd.
5 Molant Enw 'r Arglwydd : o her-

wydd efe a orchj'mynodd, a hwy a
grewj'd.

6 A gwnaeth iddynt barhâu byth
yn dragjrwydd : gosododd ddeddf, ac
ni 's troseddir hi.

7 Molwch yr Arglwydd o 'r ddacar

:

y dreigiau, a 'r hoU ddji^nderau ;

8 Tân, a chenUysg ; eira, a tharth :

g^^'j'nt ystormus, yn g^raeuthur ei

air ef

;

9 Y mynyddoedd, a 'r bryniau oU :

y coed ftt\vj'thla'n'n, a'r hoU gedr-
wdd;
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10 y bw\'stfilod, a phob anìfail : }t
ymlusgiaià, ac adar asgellog

;

11 Brenbinoedd y ddaear, a 'r holl

bobloedd : tywysogion, a holl £am-
wr y byd

;

12 "Gwr ieuaingc, a g]ivryfon hef-

yd : henafgw}T, a llangcia'u.

13 Molant Enw'r Arglwydd; o
herwydd ei Enw ef yn unig sy ddjT-
chafadwy : ei ardderchowgrwydd ef

sydd uwchlaw dacar a nefoedd.
14 Ac efe sj-dd \ti dyrchafu com ei

bobl, moliant ei lioll saint : sef meib-
ion Israel, pobl agos atto. Molwch
JT Arglwydd.

PsaL cxlix. Cantate Bomìno.

MOLWCH yr Arslwydd. Cen-
|

wch i 'r Arglwj'dd ganiad new-
ydd : a 'i foüant ef jiighyunulleidfa'r

saint
2 Llawenliâed Israel yn \t h^vn a 'i

gwnacth : gorfoledded mêibion Slon
yn eu Brenhin.

. 3 Molant ei Enw ef ar y dawns :

canant iddo ar dympan a theljTi.

4 O herwydd hôffodd yr Arglm-dd
ei bobl : efe a brjdferthà y rhai lîed-

nais ä iachawd\TOaeth.
5 Gorfoledded v s^nt mewu go-
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goniaut : a chanant ar eu gwel-
yau,
6 Bydded ardderchog foUant Duw

yn eu genau : a chleddyf dau-íiniog
yn eu dwylaw

;

7 I \TOeuthur dîal ar y cenhedl-
oedd : a chosp ar y bobloedd

;

8 I rwymo eu brenhinoedd ä chad-
wjTiau : a 'u pendeSgion â gefynnau
hèiym;
9 i wneuthur araynt y fam ysgrif-

enediç : yr ardderchowgrwydd hwn
sydd i'w'hoU saint ef. Molwch yr
Ârglwydd.

Psal. cL Laudate Dominum.
\rOLWCHyrArgIw\-dd. Molwch
i'i. Dduw yn ei sancteiddrwydd :

molwch ef yn fîurfafen ei nerth.

2 Molwcli ef am ei gademid : mol-
wch ef yn ol amlder ei fáwredd.
3 Molwch ef ä Ilais udgora : mol-

wch ef ä nabl ac â theljTi.

4 Molwch ef â thjTnpan ac â
da\nis : molwch ef â. t'haunau ac âg
organ.
6 Molwch ef â symbalau soniaras :

molwch ef ä sj-mtìalau Uafar.

6 Pob perch'en anadl : molianned
jT Arglwydd. Molwch yr Arglwydd.



FFURFIAU O WEDDI
I'AY HARFER AR Y MOR.

1 T Boreot a'r Prj/dithamwl Wasanaeth i 'm harfer beunydd ar y ilir, a fyddant
yr un ag a osodtcyd yn y líyfr Owedâi Gyfrcdin.

^ T ddicy Wcddi hyn he/yd yn caní>ni a
arferir yn LLynges ilawrhydi y Fren-
hbies bob dydd.

ODragywyddol Arghvydd Dduw,
yr hwn yn unig wyt jii taenu 'r

nefoedd, ac jni rheoli ymchwydd y
mör, yr hwn a amgilchaist y dyfroedd
â therfj-nau, hyd oni ddarfyddo dydd
a nos ; Rhynged bodd it' ein derbyn
ni dy weision, a'r Llynees yn yr hon
yrm yn gwasanaethu, i th Holl-alluog
a'Ûi rasusaf nodded. Cadw ni rhag
peryglon y môr, a rhuthr y gelyn ; fel

y byddom yn amddiffyn i 'n grasusaf
Arglwyddes, y Frenhines nCTORL-1.
a 'i Harglwyddiaethau, ac yn ddîogel-
wch i 'r sawl a gynniweiriant ar hd
y moroedd ar eu negeseuau cyfreith-
lawn ; fcl y bo i breswj-lwyr ein Hyn-
ys dy wasanaethu di ein Duw, memi
hcddwch a llonyddwch; ac ì ninnau
ddychwelyd adref me^ra dîogelwch i

fwynhSu bendithion y wlad, gyd &
ffrwyth ein Uafur; ac mewn dîoícbgar
gofia am dy drugareddau, i foliannu a
gogoneddu dy Enw bendigedig; trwy
lesu Grist ein Harglwydd. Ainen.

y Colect.

RHAGFLAENA ni, O Arglwydd,
yn ein holl weithredoedd â'th

radlonaf hoffder, a rhwyddhä ni â 'th

barhâus gymmorth ; fel, yu ein holl
weitliredoedd, dechreuedig, annherf-
ynedig, a therfyncdig ynot ti, y mol-
iannom dy sanctaidd Enw, ac yn y
diwedd y caäbm gan dy drugarêdd
fywyd tragywyddol ; trwy lesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

% 6veddlau i 'w harfer yn aimer Ti/m-
healoedd ar y M6r.

OAlluoccaf a thra-gogoncddus Ar-
glwydd Dduw. wrth orchymyn yr

hvm y mae 'r gwntoedd jti chwythu.
ac yn dyrchafú tonnau'r môr, a'r hwn
wytyn gostegu ei ryferthwy ef ; Yrm
ni dy greaduriaîd, eithr pechaduriald
tniain, yn eiu dirfawr gyfyngder hwn,
yn llefain amat am dy gymmorth.
Achub, Arglwydd : onid ê, darfu am
danom. Tra'r oeddym yn ddîogeJ, 3c

Sgweled pob peth yn heddychbl o 'n

mgylch, yrm yn cyffesu anghofio
o honom dydj ein Duw, a gwrthoil
gwrando ar lef ddistaw dy air di, ac
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ufuddhâu i'th orchymynion. Eithryr
awrhon ni a welwn mor oínadwy ydwyt
ti yn dy holl weithrcdoedd rhyfedd

;

y Duw mawr i 'w ofni goruwch oll

:

ac am hynny jt addolwn dy Ddwyfol
Fawredd, gan gydnabod dy allu, ac
attolygu dy dosturi. Cymmorth, Ar-
glwydd, ao achub ni, er mwyn dy
drugaredd yn lesu Grist dy Fab, cin
Harglwj'dd. Amen.

A'eu hon.

ODra-gogoneddu3 a grasusaf Ar-
glwj-dd Dduw, yr hwn wyt yn

prcswylio yn y nef, eithr yn canfod
pob peth isod ; Edryoh i lawr, ni a at-

toIyg^TU i ti, a gwrando ni yn g:',]w ar-
nat o eigion trucni, ao saöi yr angau
hwn sy barod yr a\vThon i 'n tratijTigcu.

.\chub, .irgh^j-dd, onid f, daríu am
danom. Y byw, y bj'w, efc a'th fawl
di. O danfon air dy orehymyn i ger.

yddu angerdd y gwntoedd, a rhuady
môr ; fel, gan gael ein gwared allan o "r

cyfyngder hwn, y byddom byw i 'th

wasanaethu di, ac i foliannu dy Enw
holl ddyddiau cin bywyd- Gwnuido.
Arglwydd, ac achub ni, er anfeidrol
ryglyddon ein gwÿnfydedig lach-
awdwr dy Fab, ein Harglwydd lesu
Grist. Amen.

•J T Weddi a ddywedir ofiaen Brwydr ar
y Jlôr, yn erbyn pob rhyw Elyn.

OAIIuriccaf ac ardderchoccaf Ar-
glw}-dd Dduw, Arghvydd y Ilu-

oedd, yr hwn '.ryt yn llywodraethu ao
j-n rheoli pob peth ; Tydi wyt yn eist-

cdd ar yr oi-seddfaingc, yn bamu yn
gyfiawn. Am hynny yr erfyniwn ar

dy Ddwyfol Fawredd yn ein hangen-
octid hyn, fod i íi gymmeryd jt ach-
03 i'tli law dy hun, a baruu rhyngr.m
a'n gelynion. Cyfod dy nerth, O .\r-

glwjdd, a thyred i'n cymmorth : canys
nid wyt bob amser yn rhoddi y rhyfel

i 'r cedym ; cithr ti a ddichon achub
tTvry lawer, neu trwy ychydig. O na
fydded i 'n pech' diu lefain yr awrhon
i 'n herbyn am ddîal ; eithr gwrando
ni dy weision truain yn ymbil am dy
drugaredd, ac }-.ì elriol am dy gym-
morth, ac am fod o honot yn amddi-
tîyn i ni rhag wyneb y gelyn. Gwna
yn hyspys mai tydi yw ein Hachubwr,
a 'n cadam 'W'aredwT, trwy lesu OrLst

ein Harglwydd. Amen.
K3



FFURFIAU O WEDDl
^ Gwedâ^u byrìoti % rai neiUduolf nad
aUant ^yyfarfoà i gysstiTUu nnewn
GiMddi ág eraiU, o herwydd y Fraydr,
neu 'r Dymmestl.

Gweddiau cyjlfredinol.

ARGLWYDD, trugarhâ wrthym
nl bechaduriaid, ao achub ni cr

mwyn dy drugarcddau.
Tl yw y Duw rai^\T, yr hwn a wnaeth-

ost ac wyt yn 11}t\ìo pob j)eth : O
gwared ni er mwyn dy Enw.
Ti yw y Duw mawr, ofnadwy gor-

uwch pawb oll : O achub ni, fel y
moliannom di.

Gwedrtiau hyspysot o heitvyddy Gelyn.

TYDI, ArRhrydd, wyt gyfiawn a
galluog : amddiÔjTi eìn hacbos

yn erbyn wyneb y gelyn.
O Dduw, tydi wyt sadam dr am-

ddiffyn i bawb a flfoant attat : O achub
ni rhag traha y çclj-n.

O Arglwydd y lluoedd, yraladd dros-

om, fel y gogoneddom di.

O na ad 1 ni suddo dan bwys cin
pechodau, na thraha y geljTi.

O Argliyydd, cyfod, cjTnmorth ni, a
gwared ni er mwyn dy Enw.

Gweddi'dH byrion o herwydd y
Dymwcstl.

TYDI, Arglwydd, jt hwi) wyt yn
dyhuddo terfj-sg y mftr, gwrando,

gwrando ni, ac achub ni, fel na 'n

cyfrgoller.

O fendigedig lachawdwr, yr bvra a
achubaist dy ddisgyblion, pan oedd-
ynt ar ddarfod am daiijmt gan dyin-
mestl, g-vvrando ni, ac achub ni, njmi
a attolygwn i ti.

Arglwydd, trugarhâ wrthym.
Crist, trugarhâWrthjTn.
Arglwydd, trugarhâ ^rrthym.
O Ärghyydd, clj^v njTii.

O Criät, clj'w nj-ni.

Duw Dad, Duw Fab, Duw Yaprj"d
Glân, trugarhâ OTthjTn, acJiub ni yr
awrhon, ac jm dragjrwydd. Amen.

EIN Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd,
Saneteiddier dy Enw. Deucd dy

deymas. Bydded dy ewyllys ar y
ddacar, Megis y mae yu y nefoedd.
Dyro i ni heddyw cin bara beunyddiol.
A maddeu i ni ein dyledion, Fcl y
maddeuwn ni i'n dyledwr. Ac nac
arwain ni i brofcdigaeth ; Eithr^ared
ni rhag dr\Tg : Canys eiddot ti yw 'r

deymas, A'r gallu, A'r gogoniant, yn
oes oesoedd. Amen.
^ Pan fo erydrnfydd yn gyfagos, cynnifer
ag a aller eu hepgor oddi wrth was-
anaeth angmirheidioî yn y LUmg, a el-

wir ynghd, a hwy a W7iant Gyffes ostyng-
edig i Dduw o 'u pecJiodau : yn yr hon
y dylai pób un gymmeryd atto ei hun yn
ddifrifol bob uno'r pechodau hynny am
y rhai yboei gydwyhod yn ei gyhuddo

;

gan ddyieedyd,fel y mae yn canlyn,
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y Gyffes.

HOLL-alluog Dduw, Tad ein Har-
glwydd Icsu Grist, Gwneuthttrwr

pob dim. Bamwr pob djrn ; Yrm ni
JTI cydnabod ac jti jmofidio dros ein
hamrjTT bechodau a'n hanwiredd, Y
rhai o ddydd i ddydd j-n orthrymmaf
a wnaethom, Ar feddwl, gair, a gweith-
red, Yn erbyn dy Ddwyfol Fawrcdd,
Gan annog yn gyfiawnaf dy ddigof-
aint a 'th lid i 'n herbyn. Yr j-dym yn
ddifrifol yn edifarhâu, Ac jm ddrw;,-

gan ein calonnau dros ein cam-wcith-
redoedd hyn : Eu cofta sy drwm gen-
nym ; Eu baich sj'dd anoddcfadwy.
Tmgarhâ wrthj-m, Trugarhâ mthym,
dragaroccaf Dad ; Er mwyn dy un
Mab ein Harglwydd Icsu Grist, Madd-
cu i ni yr hyn oU a acth heibic; A
chaniattâ i ni allu byth o hyn allan

dy wasanaethu a'th foddloni mewn
newydd-deb buchedd, Er am-hydcdd
a gogoniant dy Enw ; Trwy lesu Grist
ein Harglwj'dd. Amen.

^ Tna y datgan yr Öffeiriaâ, os bydd un
yn y Llóng, y öoUyngdod hwn.

HOLL-alluog Dduw, ein Tad nef'il,

yr hwn o 'i fawr drugaredd a add-
awodd faddeuant pecbodau i bn.wb ^ii
cdifeirwch calon a gwir ffydd a j'm-
chwcl atto; A drugarhao \VTthycb. a
faddcuo i chwi, ac a'chgw'arcdo oddi
wrth eich holl bechodau, a'ch cadarn-
hao ac a'ch crj^hao jm mhob dciioni.

ac a 'ch dygo i fywyd tragyv\-yddol

;

trwy losu Grist ein Harglwyild. Amen.

D'iolch ar ol Tymmestl.
Jubilate Deo. Psal. lxTi.

LLAWEX-floeddiwch i Dduw : yr
I hoU ddaear.
Datgenwch ogoniant ei Enw :

gwnewch ei foliant jm ogoneddus.
Dywodwch -nTth Dduw, Mor ofnad-

wy wyt jTi dy weithredocdd : o her-

wydd maint dy nerth, y cymmer dy
elynion amynt fod yn ddarostjrngedig
i ti.

Yr holl ddacar a'th addolant di : ac

a ganant i ti ; íe, canant i'th Enw.
Deuwch, a gwelwch weithrcdoedd

Duw : ofnadwy yw jti ci weithrcd tu

ag at feibion djmion.
Trôdd efc'r mOr yn sychdir : aethant

trwy'r afon ar dracd; yna y llawen-

ychasom ynddo.
Efe a lywodraetha trwy ei gaderaid

byth ; ei lygaid a edrychant ar y cen-

hedloedd : nac ymddyrchafed y rhai

anufudd.
O bobloedd, bendithiwch ein Duw :

a pherwch glywed llais ei fawl ef

:

Yr hwn sydd yn gosod ein henaid
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memi bywyd : ac ui ad i'n trocd
litliro.

Canys profeist ni, Dduw : coetli-

aist ni, feí coetlii arian.
Dygaist ni i 'r rh«'j-d : gosodaist

wasgfa ar ein llwynau.
Peraist i ddynion farchogaetli ar eìn

pennau : actbom trwy 'r tän a 'r dw£r ; I

a thi a "n dygaist allan i le diwall.
Deuaf i 'th d äg ofîrymmau poeth :

talaí it' fy addimedau,
{Y rhai a adroddodd fy ngwefusau :
|

ac a dd}"wedodd fy ngeuau yn fy
nghyfyiigdcr.
Ollrymmaf it' boeth - offrymraau

breision, j-nghd âg arogl-darth hyr-
ddod : abertîiaf ychcn a bychod.

|

Deuwch, gwrandêwch, y rliai oll a
ofnwch Dduw : a mynegaf jt hjTi
a wnaeth efe i 'm lienaid.

Llefais amo â'm gonau : ac efe a
Udyrchafwj-d â 'm tafod. i

Pe edrychaswn ar anwiredd jTi fy
nghalon : ni wrandawsai'r Arglwydd.
Duw yn ddlau a glybu : ao a wiand-

awodd ar lais fy ngweddl
Bendi^edig íyddo Duw, yr hwn nî

tlirôdd fy ngwcddi oddi WTtho : na'i
liragaredd ef oddi wrthyf íinnau.
Gógoniant i 'r 'l'ad, ac i'r Mab : ac i 'r

Ysprj-d Glôn

;

I

Jlegis j-r oedd yn y dechrcu, y mae '

yr awT hon, ac y bydd j-n wastad : yu i

oes oesoedí Ameiu

C(n\/itemini Domino. Psal. cvii.

CLODFORWCH yr Arglwj-dd ; ca-
i

nys da yw : o henvj-dd ei drugar- i

edd sj-dd yu dragy»íydd.
Felly djircded gwaredigion yr jVr-

j

alwj'dd ; j- rbai a waredodd efe o law
y geljn

;

I

.\o a gasglodd cfe o'r tiroi>dd, o'r
dwyrain : ac o'r gorllcwiu, o'r gogl-
cdd, ac o 'r dehau.
Cnrj'diusant yn yr anialwch meívn

ffordd ddisatlir : heb gael dinas i aros
jniddi

;

Yn ne\Tynog ac jti sj-chedig : eu
henaid a lewygodd jTiddynt
Yna y llcfasant ar jt Arglwj-dd jni

eu cj-fjTigder : ac efe a'u gwsûedodd
o 'u gorthrj-mderau.
Ac a'u tj-wj'sodd hwjmt ar hd y

ffordd uniawn : i fyned i ddinas gyf-
anneddoL
O na íoliannent yr Arglwydd am

ei ddaioni : a'i ryfeddodau i feibion
dynion

!

Canys efe a ddiwalla'r enaid sj-ch-
edig : ac a leinw'r enaid newj-nog â
daioni.
Y rhai a breswyliant jti y tjTvyll-

wch a chysgod angau : j-n rhwym
me\vn cystudd a haiam

;

O henvydd anufnddhâu o honynt
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eiriau Duw : a dii-mj-gu cj-ngor jr

Goruchaf.
Am hynny yntau a ostyngodd eu

calon â blinder : syrthiasant, ac uid
oedd c>-nnorthwywT.
Yna y gwaeddasant ar yr Arglwydd

j-n eu cj-fj-ngder : ac efe a 'u hach-
ubodd o u gorthrj-mderau.
Dug hwj-nt allau o dy\>-j'llwch a

chysgod angau : a drylliod eu rhwym-
au hwj-nt.
O na foliannent yr .\TgIwydd am

ci ddaioni : a'i rj-fcddodau i feibion
dj-nion

!

Canys efe a dorrodd y pyith pres :

ac a ddrylliod y barrau heiym.
Ynfjdion, oblcgid eu camweddau :

ac herwydd eu lianwireddau, a gyst-
uddir.
Eu henaid a ffieiddiaî bob bwyd : a

daethant hj-d byrth augau.
Yna y gwaeddasant ar yr Arglwydd

j-n eu cyfyngder : ac efe a 'u hachul>-
odd 'u gorthrymderau.
Anfonodd ei air, ac iachaodd hwj-nt

:

ac a'u gwaredodd o'u dinj-str.

O na foliannent jt Arglwydd am
ci ddaionl : a'i ryfeddodau i feibion
dj-nion

!

Abcrthant hcfyd abertb moliant : a
mynegant ei weithredoedd ef mcwn
gorfoledd.
Y rhai a ddisgj-nant me^ra llongau

i'r môr : gan wneuthur cu gorchwyl
mcwn dyfroeâd mawrion.
HATy a welant weithredjedd yr Ar-

glwydd : a 'i rj^eddodau j-n j- dj-fnder.
Canys efe a orchymyn, a chyfyd

tj-mhestl-wnt : jr hwn a ddyrchaö
ci donnau ef.

Hwy a csgj-nant i'r nefoedd, disgjni-
ant i 'r dyfnder : tawdd eu heuaid gan
tlinder.

Ymdroant, ac jTiisj-mmudant fel

meddwjTi : a'u holl ddoethiiieb a
ballodd.
Yna y gwacddant ar yr Arglwjdd

j-n cu cyfyngder : ac efe a 'u dwg allan
o'u gorthrymderau.
Efe a wna'r ystorm yn dawel : a'i

tbonnau a ostegant.
Yna y llawenh.ânt am eu gostegu :

ac efe a'u dwg i'r porthladd a ddym-
uncnt
O na foliannent yr Arglwydd am

ei ddaioni : a'i ryfeddodau i íeibion
dj-niou

!

A djTchafant ef ynghj-unullcidfa 'r

bobl : a moliannant ef yn eistedd-
fud JT henuriaid.
Efe a wna afonydd yn ddift'aethwch :

a ffj-nhonnau dyfroedd yu sychdir

;

A thir ffrwythlawn yn ddiffi-wyth :

am ddrygioni'r rhai a drigant j-nddo.
Efe a dry 'r anialwch yn 11j-n dwfr :

a 'r tir cras yn fifyiihonnau d\vlr.



FFURFIAU O WEDDI
Ac yno y gwnsi i'r ncwynog aros :

fel y darparont ddinas i gyfan'neddu

;

Ao yr hauont feusydd, ac y plan-
nont winllannoedd : y rhai a ddygant
ffrwyth toreithiog.
Ac efe a'u bendithia hwynt fel yr

anilhânt yn ddirfawr : ac ni ad i w
hanifciliaid lelhâu.
Lleihêir hwynt hefyd, a gostyngir

hwynt : gan gyfyngder, drygfyd, a
chyni.
Éfe a dywallt ddirmyg ar fonedd-

igion : ac a wna iddynt grydro mewn
anialwch heb ffordd.

Ond efe a gyfj-d y tlawd o gystudd :

ac a wna iddo deuluocdd fel praidd.
Y rhai uniawn a welant hyn, ac a

lawenychant : a phob anwiredd a gau
ei safn.

Y ncb sy ddoeth, ac a gadwo hyn :

hwy a ddcallant drugareddau 'r Ar-
ghrydd.
Gogoniant i'rTad,ac i'r Mab :aci'r

Yspryd Glân

;

Megis yr oóld yn y dcchreu, y mae
yr awr hon, ac y bydd yn wastad : yn
ocs oesoedd. Amen.

Colectau o Ddioìch.

ODra-bendigcdig a gogoneddus Ar-
glwydd Dduw, yr nwn wyt o an-

feidrol ddaioni athrugaredd; Xyni dy
grcaduriaid truain, y rhai a luniaist

ac a gynhcliaist ti, gan gadw yn fyw
ein heneidiau, a 'n háchub jt awr hon
allan o safn anga\i, m eilwaith yn
ein cyflwyno cin liunain o tlacn dy
Ddwyfol Fawredd, i offrymmu i ti

abcrth o foliant a dîolch, o heriTj-dd

, i ti ein gwrando pan yn ein blinder y
' galíTasom amat, ac ni fwriaist yraaitîi

ein gweddi a wnacthom ger dy fron
di yu ein dirfawr g)"fyngdcr: ic, pan
gyfiifem bob pcth jti goUedig, ein
llong, ein dü, cin bywyd; yna tydi a
edrychaist yn dnigârog amom, ac a
orchymynaist ymwared rhj'feddol ; ara
yr hwn yr m ni, gan ein bod yr awr
hon mewn dlogelwch, ya rhoddi yr
holl follant a'r gogoniant i 'th Enw
bendigedig; trwy lesu Grist ein Har-
glwydd. Amen.

Neu hivn

:

OAlluoccaf Dduw, grasusol a daion-
ns, y mae dy drugaredd ar dy hoU

weithrcdoedd ; ond hi a estynwyd
mewn modd hynod tu ag attom ni, y
rhai a amddiffjTiaist mor alluog a rhj'-

feddoL Ti a ddangosaist i ni l)ethau

ofnadwy, a rhyfeddodau yn y dj^ndcr

;

fel y gwelem pi Dduw galluog a grasol
ydwyt ti ; mor ddigonol a pharod i

gymmorth y sawl a ymddiriedant ynot
Ti a ddançosaist I ni y modd y mae 'r

ewntoeda a.'r moroedd yn ufuddhâu
i'th orchymyn ; fel y dysgom, hyd
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yn oed ganddynt hwy, fod o hyn allan
yn ostyngedig i 'th lais, a gwneuthur
dy ewylljrs. herwyddpaham nyni a
fendigwn ac a ogoneddwn dy Enw, am
dy dnigaredd hon yn ein hachub, pan
ocddym ar ddarfod am danom. Ac
yr 5'm yn attolwg i ti, gwna ni yr awr
hon mor wir ystyriol o 'th drugaredd,
mcgis yr oeddym y pryd hwnnw o 'r

enbydrwydd; a djTo i ni galonnau
parod bob amser i ddatgan ein dîolch-
garwch, nid ar eiriau yn imig, eithr yn
ein bucheddau hefyd, gan fod yn fwy
ufndd i 'th orchjrmjmion bendigedig.
Estyn, attolwg, dy ddaioni hwn i ni ;

fel y bo i ni, y rhai a achubaist. dy
wasanaethu mewn sancteiddrwydd ac
uniondeb holl ddj'ddiau eiu bywyd

;

trwy lesu Grist ein Harglwydd a'n
HiachawdwT. Amen.

Emyn o Faicl a D'ioìchgarwch ar oi

Tymmestl beryglus.

DEUWCH, clodforwn yr Arglwydd

;

canys da yw : a 'i drugaredd a bery
ym dragywydd.
Jlawr yw'r Arglwydd, a thra mol.

iannus : felly dywcded gwaredigion
yr Arglwydd, y rhai a waredodd efe
o anwâr ymchwydd y môr.
Trugarog a graslawn yw 'r Arglwydd

:

hwyrfrydig i lid, a mawT o drugar-
owgrwydd.
Md yn ol ein pcchodau y gwnaefh

efe 3. ni : ac nid yn ol ein hanwircddau
j' talodd efe i ni.

Canys cyfuwch ag yw'r ncfocd'l
uwchlaw'r ddaear : y rhagorodd ci

drugarcdd ef tu ag attom ni.

Ing a blLnder a gawsom : daethom
hyd borth angau.
Dyfrocdd y môr oedd ar lifo dros-

om : dyfrocdd chwyddedig oeddynt ar

fyned dros ein henaid.
Rhuodd y môr : a'r tjTnhestl-wnt

a ddjTchafodd ei donnau ef.

Njni a esgjmasom megis i 'r nef-

oedd : disgynasom eilwaith i'r dyfn-
der : elu henaid a doddodd ynom ga;i

flinder.

Yna y gwaeddasom amat ti, O Ar-
glwydd : tithau a'n dygaist o'n gor-

thrymder.
Bendigedig fyddo dy Enw, yr h^ni

ni ddirmygaist wcddi dy weision :

eithr gwrandewaist ar ein Uef, ac ach-
ubaist ni.

Anfonaist allan dy alr : gostegodd y
gwnt ystormus, a hi aeth ya dawel.

O moliannwn ninnau 'r Arglwydd
gan hynny am ei ddalonl : a mjTiegwn
y rhyfeddodau a wnaeth, ao y mae
yn wastad yn eu gwneuthur i feibion

dynion

!

Moliannus fyddo 'r Arglwydd beu-

nydd : sef yr Arglwydd >T hwn sydd



I 'W HARFER AR Y MüR.
yn ein cymmorth, ao yn t>-ivallt ei

fendithion arnom.
Efe yw ein Duw ni, sef y Duw oddi

WTth yr hwn y daw lachawdwriacth :

Duw yw yr Arglwydd, trwy yr h\Tn

y dlangasom rhag angau.
iydi, Arglwydd, a 'n llawenychaist

ni â gweithred dy ddwylaw : ac ni a
orfoleädwn yn dy foliant.

Bendigedig fj-ddo 'r Arglwydd
Dduw : sef yr Arglwydd Dduw, yr
hwn yn unig sydd yn gwneuthur
rhyfeddodau

;

A bendigedig fyddo Enw ei Fawr-
edd ef byth : A dyweded pob un o
honom, Amen, Amen.
G^oniant 1 'r Tad, ao i 'r Mab : ac

i 'r Tspryd Gl&n

;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae
yr awr hon, ac y bydd yn wastad : yn
oes oesoedd. Amen.

2 Cor. xiii. 13.

GRAS ein Harglwydd lesu Grist,
a chariad Duw, a chymdcithas yr

Yspryd Glân, a fyddo gjd ä ni oU
byth bythocdd. Amen.

Ar ol Buddue^oliaeth, neu Ymwared
oddí ivrth y Geìyn.

Pialm neu Emyn o Fawl a Dîoìchgarwch
ar ol Buddugoliaeth.

ONI buasai 'r Arglwydd yr hwn a
fu gyd â ni, y çallwn ddywedyd

yn awr : oni buasai 'r Arglwydd yr
hwn a fu gyd â ni, pan gyíododd
dynion yn ein herbyn

;

Yna y 'n llyngcasent niyn fyw : pan
ennynodd cu llid hwynt i'n herbyn.
Yna y dyfroedd a lifasai drosom

ni, y ffrwd a aethai dros ein hcnaid :

yna'r .oethai dros ein henaid ddyfroedd
chwyddedig.
Eithr bendigedigfyddo 'r Arglwydd

:

yr hwn ni 'n rhoddodd ni yn ysglyf-
aeth i 'w dannedd hwynt.
Yr Arglwydd a wnaeth : iachawd-

wriaeth nerthol i ni.

Nid ä'n cleddyf ein hun y gores-
gynasom; nid ein braich ein hun a
barodd i nl iachawdwriacth : eithr dy
ddehculaw di, a 'th fraich, a Uewyrch
dy wyneb ; o herwydd it' ein hoffi ni.
Yr Arglwydd a ymddangosodd dros-

om nl : yr Arglwydd a orchuddíodd
ein pennau, ao a wnaeth i ni sefyll yn
nydd y frwydr.
Yr Arglwydd a ymddangosodd dros-

om ni : yr Arglwjdd a ddadymchwel-
odd ein gelynion, ac a ddrylliodd y
rhai a godasant i 'n hcrbyn.

herwydd paham, nid i ni, O Ar-
glwydd, nid i ni : ond i 'th Enw dy
hun rhodder y gogoniant.
Yr Arglwydd a wnaeth i ni bcthau

mawTÌon : yr Arglwydd a wnaeth
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betliau mawrion i ni ; am yr hyn yr
ydjTU yn Uawen.
Ein porth ni sj'dd yn Enw'r Ar-

glwydd : yr hwn a wnaeth nefoedd a
daear.
Bendigedig fyddo Enw'r Arglwydd

:

o 'r pryd hwn hyd yn dragywydd.
(îoeoniant i 'r Tad, ac i'r Mab : ac

i 'r Yspryd Glân

;

Megis yr oedd yn y dcchreu, y ma«
yr awT hon, ao y bydd yn wastad :

yn oes oesoedd. Amen.
J Ar ol t/r Emyn yma, gHtir canu y

Te Deum.
^ TTia y Colect hvm.

HOLL-alluog Dduw, Goruchaf Lyw-
iawdwr yr hoU fyd yn Uaw yr

hwn y mae nerth a cnademid na
ddichon neb eu gwrthsefyll; Nyni a
fendithiwn ao a fawrygwn dy Enw
mawr a gogoneddus, am y Fuddug-
oliaeth Iwyddiannus hon: yr hoU og-
oniant o honi a ddodwn i ti, yr hwn
wyt unig Roddwr Goruchafiaeth. Ao
nyni a attolygwn i ti, roddi i ni ras
i ddefnyddio dy fawr drugaredd hon
er dy ogoniant di, er dyrchafiad dy
Efengyl, er anrhydedd ein Brenhines,
ac, hyd y bo ynom, er Uesâd holi
ddynol-ryw. Ao ni a attolygwn i ti

roddi 1 ni y cyfryw ymsyniad o'th
fawr drugarcdd hon, ag a 'n rhwymo
ni i wir ddîolchgarwch a ymddangoso
yn ein buchcddau, tr\vy ymarweddiad
gostyngedig, sancteiddlân, ao ufudd,
ger dy fron di dros ein hoU ddydd-
iau, trwy lesu Grist ein Harglwydd

;

i'r hwn, gyd â thi a'r Yspryd Glän,
megis am dy hoU drugareddau, fL-Uy

yn enwedig am yr Oruchafiaeth a'r
Y'mwared presonnol, y byddo 'r hoU
ogoniaiit a'r anrhydedd, hyd yn oes
oesoedd. Amen.

2 Cor. xiii. 1.3.

GRAS ein Harglwydd lesu Grist, a
chariad Duw, a chymdeithas yr

Y'spryd Glûn, a fyddo gyd ä ni oU
byth bj'thoedd, Anien.

Tfrth Gladdu eu Meirw ar y Mör.
•[ Gellir arjer y (hmasamaefh yn y Uìgr
Cheeddi Offredin ; yn unig yn Ue y geir-

iau hyn [Gan hynny yrm ni yn rhoddi
ei gorph ef i 'r ddaear, cVc.] dyweder,

GAN hynny yr ým ni yn rhoddi
ei gorph ef i'r dyfnder, i'w droi

i lygredigaeth ; gan ddisgwyl am ad-
gyfodiad y corph (pan roddo 'r Môr i

fynu ei feirw) ac am fywyd y byd y
sydd ar ddyfod, trwy ein Harglwydd
lesu Grist; yr hwn ar ei ddyfodiad
a newidia ein corph gwael ni, fel'y
byddo yn gyffelyb i 'w gorph gogon-
eddus ef, yn ol y galluog weithrediad,
trwy'r hwn y dichon cfe ddarostwng
pob p«th iddo ei hun.



FFÜRF A DULL

GWNEDTHUB, URDDO, A CHYSSEGRÜ,

ESGOBION, OFFEIRIAID, A DIACONIAID,

YX OL TEEFX EGLWYS LOEGB.

Y RHAGYMADRODD.
TJTYSPVS i/u> i bawb yn dyfal ddarllain yr Ysgrythyr Ldn, a hen Awdwr.

'-*- fod y Graddau hyn o fVeinidogion yn Ei.'lwys Grist er amser yr Apos-
tolion ; sef, Esgobion, Offeiriaid, a Diaconiaid. A'r cyfryw barchus fii

l/doedd erioed ar y Swyddau hyn, fel na atlai neb ryfygu gweini yn yr un
o honynt, oddi eithr yn gyntaf iddo gael tri alw, ei brofi, ei holi, ac am-
lygu fod ganddo Gynneddfau cymmuys i'r unrhyw ,- ac oddi eithr hefyd cael,

trwy fVeddi gyhoedd, ynghýd ág Arddodiad Dwylaw, ei gymmeradwyo a 'i

dderbyn i 'r Swydd gan Awdurdod gyfreitfJon. herwydd paham, fei y
byddo'r Swyddau hyn yn barhäue, ac y caffont barchus ymarferíad ac an-

rhydedd ofewn Egìwys Loegr; rti chyfrifir ac ni chymmerir neb cm Esgob,

Ojfeiriad, neu Ddíacon cyp-eithlon, o feum. Eglwys Loegr, ac ni oddefir

iddo weini yn yr un o'r Swyddau dywededig, oddi eithr iddo gael ei alw,

ei broti, a'i holi, a'i dderbyn iddynt, yn ol y Ffurfy sydd yn canlyn yma,
neu oni chafodd Esgobawl Gyssegriad. neu Urddiad, ym mlaen lìaw.

Ac ni dderbynir neb yn Ddíacon, hyd oni bo yn dair Blwydd ar hugain o

oedran, od,ii eithr iddo gael Cennad. A bydded pob un a dderbynir yn
Offeiriad, yn llawn bedair Btwydd ar hugain o oedran. A bydded pob im
a urddir neu a gyssegrir yn Esgob, yn gyfiawn ddeng Mlwydd ar hugain
oedran.

A 'r Esgob, naül ai yn gwybod ei hun, neu trwy Dystiolaeth ddigonol, fod
neb rhyw un yn JVr o Fuchedd rinweddus, ac yn ddifeius, ac yn ei gael

ef, yn ol ei holi a 'i brofi, yn ddysgedig yn y Lladiiiiaith, ac yn ddigon cyf-

arwydd yn yr Ysgrythyr Ldn ,- efe a ail ei wneuthur ef yn Ddiacon yng-

ihydd yr Eglwys, ar yr Amseroedd gosodedig yn y Canon ; neu, ar Achos
mawr yn cymmell, ar ryw Ddydd Sul neu Ddydd Gwyl arall, yn y cyfryw
Jr'odd a Ffurf ag sydd yma'n canlyn.
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FFURF A DULL GWNEUTHUE DIACONIAID.

^ AJi ÿ Dydd gotodedig gan yr Esgob, pan crpliener y Owasanaelh Boreòl, y byM
Pregeth neu Gyngor yn mynegi Swydd a Dyîedturydd y cyfryto ag a ddeuant i 'u

gumeuthur yn Ddiaconiaid : mor angenrtieidiol yw y Radd hanno yn Eglwyí Orist

;

ac fu^yd, pafaint y dyìai 'r Bobl euperchi hwy yn eu Saydd.

1 Tn gyntaf, yr ArcMüacon, neu eí Rag-
]

lav> ef, a gyfLwyna i *r Esgob (ac ef yn .

eiítedd yn ei Gadair ger Uaw'r Bwrdd
[

bendigedìgì gynnifer ag a ddymunani
eu huríldo yn Ddlaconiaid (a phob un o

honyiit "wedi yminsgo yn harddj gan
ddywedyd y Geiriau hyn.

[

ANRHTDEDDUS Dad yn Xuw, yr
vj£ yn cyfl\vyno i chvyi y gwr

prcsennol hyn i 'w g^raeuthur jti Ddî-
aconiaid.

1 Tr Esgob.

GWIL1AVC1I ar fod y rhai yr ydych
yn cu cyflìvyno i iii, yn addas ac

yn gymTayrfa, o herwydd eu dysg a 'u

duwiol ymarívcddiad, i iavvn gjüawui
cu Gwoinidogaeth, er anrhydcdd i

Dduw, ac er adeiladacth i 'w Églwys.

% Yr Árchd'iacon a ettyb,

MYFI a yraof^Tiais am danynt, ac
a'u holais hwynt eu hunain ; ac

yr wyf fì yn meddwl cu bod hwy feily.

^ Tna yr Esgob a ddywed wrth y Bobl,

Fy mrodyr, od oes ncb o honoch a
yr im Rhwrstr, neu Fai cy-

hoeddus, yn neb o r rhai hyn a g>-f-

Iwynwyd i 'w hurddo yn Ddîaconiaid,
o herwydd yr hwn ni ddylai gael ei

dderbyn i 'r Swydd honno, deued ger
bron, jTi Enw Duw, a d.angosed beth
>-w 'r Bai ncu 'r Rhwystr.

^ Ac04 rhyw Fai gorûirwm, neu Rwystr,
a honnir, yr Esgob a arbed urddo'r Dyn
hiimnuí, hyd pan gaffer y cyhuddedig yn
ddiargyocdd o 'r £ai hwnnw.

^ Tna yr Esgob (gan orchymyn y rhai a
gaffcryn gymmwys i'whurddo, i Wedd'i-
au'r OynnuBeidfa) gyd d'r Offeiriaid
a'r bobl bresennol, a gân, neu a ddy~
ved, y Litani, gyd d 'r Oweddiau, fel y
canlyn.

í T lÁtani a 'r Cyd-elrchion.

DDW Dad o'r nef : trugarhâ wrthym
wlr bechaduriaid.

Duw Dad o 'r nef: trugarhá wrth-
ym ivir bechaduriaid.
Duw Fab, BrynwT y byd : tnigarhâ

wrthym wir bechaduriaid.
Duw Fab,Brynwr y byd: trugarhä

Âirthym wir bechaduridid.
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Duw Yspryd Girm, yn dcilli.aw oddi
vìTÜx y Tad a'r Mab : trugarlià wrthym
wir bechaduriaid.
Duw Yspryd Glán, yn deilliaw oddi

wi-th y Tad a 'r Mab : trugarhá wrth.
ym U'ir bechaduriaid.
Yr ogoned, lûn, fendigaid Drindod,

tri Pherson, ac un Duw : trugarhâ
WTthym wir bechaduriaid.
yr ogoned, lán, fendigaid Drindod,

tri Pherson, ac un Duw : truearhá
wrthym wir bechaduriaid.
Aa chofia, Arçlwydd, ein hanwiredd,

nac anwircdd em rhîeni ; ac na ddyro
ddîal am ein pechodau : arbed nyni,
Argl\vydd daionus, arbcd dy bolíl a
brynaist â 'th werthfawToccaf waed, ao
na lidia wrthym yn draírywydd.
Arbed ni, Arglwydd daionus.
Oddi wrth bob drwg ac anffawd;

oddi wrth bechod, oddi wrth ystryw
ac ymgyrch y cythraul ; oddi wrth
dy lid, ac oddi wrth farnedigacth dra-
gywyddol,
Gwared ni, Arglwydd daionus.
Oddi vvrth bob'daliineb calon ; oddi

wrth falchder, a gwagJígoniant, a ffug
sancteiddrwydd ; oddi wrth gynfìgen,
digasedd, a bwriad drwg, a phob ang-
hariadoldcb,
Gwared ni, Argìwydd daionus.
Oddi wrth anniweirdeb, a phob

pechod marwol arall ; ac oddi wrth
holl dwyll y byd, y cnawd, a'r cy-
thraui,
Guared ni, Arglwydd daionus.
Oddi wrth fellìt a thymmestl ; oddi

wrth bla, haint y nodau, a newyn

;

oddi wrth ryfel, a llofruddiaeth, ao
oddi wrth angau disyfyd,
Gwared ni, Arglwydd daionus.
Oddi wrth bob terfysg, dirgd frad,

a gwrthryfel ; oddi wrth bob rau
ddysgeidiaeth, heresi, a sism ; oddi
wTth galedrwydd calon, a dirmyg ar
dy Air a 'th Orchymyn,
Gwared ni, Arglwydd daionus.
Trwy ddirgelwch dy lân Gnawdol-

iaeth ; trwy dy sanctaidd Enedigaeth,
a 'th Énwaediad ; trwy dy Fedydd, dy
Ympryd, a'th Brofedigaeth,
Gwared ni, Arglwyad daumua.



FFURF URDDO DIACONIAID.
Trwy dy ddirfa-nr Ing, ath Chws

g^Taedlyd; mrj- dy Grog, a'th Ddî-
oddefaint ; trM-y dy würthfawr Angau,
a'th Gladdedigacth ; trAvy dy anrhyd-
eddus Adgyfodiad, a'th Esgj-niad; a
thrwy ddyfodiad yr Yspryd Gliin,

Gwared ni, Arglwydd daionus.
Yn holl amser ein trailod, yn hoU

amser ein gwÿnfyd
; yn awr angau, ac

yn nydd y fam,
Gwared ni, Arglwydd daionus.
Nyni bechaduriaid a attolygwn i ti

ein gwrando, O Arglwydd Dduw; a
theilyngu o boiiotgadw, rheoli, a Uyw-
odraethu dy làii Egh\-ya Gyiîredinol
yn y ffordd union ;

A^yni a attolygicn i ti ein siorayido,
Arfflwf/dd trugarog.

líeilyiîgu o lionot gadw a nerthu
i'th wir addûli, niewn iawnder a
glendid buchedd, dy Wasanaethyddes
Í^ICTORIA, ein grasusaf Frenhinea
a 'n Penllywydd

;

Nyni a attolygion i ti ein gwrando,
Arglwydd triignríig.

Teilyngu o lioiiot Iyivodraethu ei

chalon yn dy ffydd, ofn, a cbariad

;

ac iddi ymddiried byth ynot, ac yni-
gais yn wastad â'th anrhydedd a'th
ogoniant

;

Nyni a attolygwn i ti ein gicraiido,
Arglwydd trugarog.
reilyngu o honot oi hamddiffyn a'i

chadw, gan roddi iddi fuddugoliaeth
ar ei holl elynion

;

Nyni a attotygwn i ti ein gwrando,
Argiwydd trugarog.
Teilyngu o lìonot fenditliio a chadw

Albert Edward Tywysog Cymru, Ty-
wysoges Cym.ru, a'r hoU Frenhinol
Deulu

;

Nytii a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd t)-ugarog.
Teilyngu o honot lewyrchu yr hnll

Esgoblon, Offelrlaid, a Dlaooniaid, âg
iawn wybodacth a deall dy Air; ac
iddynt hwy, trwy eu pregeth a'u
buchedd, ei fynegi a'i ddangos yn
ddyladwy

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.
'TeUyngu o honot fendithio dy Weis-

ion hyn, sydd yr a«T hon i 'w derbyn
i Swydd Dîaconiaid [neu Offeiriaid] a
thywaUt dy Raa amjnit ; fel y gwas-
anaethont eu Swydd yn gywir, er ad-
eiladaeth i'th Eglwys, a gogoniant i 'th

Enw sanctaidd

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwraudo,
Argiwydd trugarog.
'í'eilyngu o honot gjTinysgaeddu Ar-

glwyddi r Cynghor, a'r hoÜ Fonedd,
a gras, doethineb, a deall

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwratìdo,
Arglwydd trugàrog.
Teilyngu o lionot fendithio a chadw
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y JPen-swyddogion ; gan roddi iddynt
ras i wneuthur cyliawnder, ac i am-
ddiffyn y gwir

;

Nyni a attoiygwn i ti ein gwraruio,
Arglwydd trugarog.
T^Uyngu o honot feudithio a chadw

dy hoU bobl

;

7Vynt a attotygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.
Teilyngu o honot roddi i bob oenedl

undeb, tangnefedd, a chyd-gordio

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,
Argiwydd trugarog.
reilyngu o honot roddi i ni galon

i'th garu ao i'th ofni, ac i fyw yn
ddi'esgculus yn ol dy orchymynion

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.
TeUyngu o honot roddi i 'th hoU bobl

ychwane^ o ras, i wi-ondo yn uîfudd dy
Air, ac i 'w dderbyn o bur ewyUys, ac
i gynhyrchu ffrwythau yr Yspryd ;

Nyni a attol//gwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.
Teilyngu o honol ddwyn i 'r ffordd

wir bawb a'r a aeth ar gyfeilom, ac a
dwyUwyd

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,
Arslwydd trugarog.
Teilyngu o lìonot nerthu y rhai sydd

yn scfyll ; a chysuro a chynnorth\vyo
y rhai sydd â gwan galon, a chyfodi'r
sawl a syrthiant, ac o'r diwedd curo i

lawr Satan daii ein tnied

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog,
'feilyngu o honot gymmorth, helpu,

a diddanu, pawb a'r sy mewn perygl,
angenoetid, a thraUod

;

Nyni a attolygion i ti ein gwrando,
Arghc'ydd trugarog.
Teilynga o honot gadw pawb a 'r y

sydd yn ymdaith ar fôr neu dir, pob
g^vraig wrth esgor plant, yr hoU gleif-
ion, a rhai bychain ; a thosturio wrth
bawb a fyddo mewn caethiwed a char-
char

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.
réilyngu o honot amddiflyn ac

amgeleddu y plant amddifaid, a'r

gwragedd gwcddwon, a phawb a'r y
sydd yn unig, ao yn goddef gortliryiu-
der-
Nyni a attotygwn i ti ein gwrando,

Arglwydd trugarog.
Teilyngu o lionot drugarhäu wrth

bob dyn

;

Nytìi a attotygwn i ti ein gwrando,
Arelivydd trugar.og.
I^eilyngu o honot faddeu i 'n gelyn-

ion, erlynwýr, ac enUibwÿr, a tJaroi

eu calonnau

;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando,
Arglwyäd truearog.
íeUyngu o honot roddi a chadw cr
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ein Ucs, amscrol ffrwythiu'r ddacar,

modd y caffom mewn amser dylcdus
eu mwj-nhâu

;

Nyni a attotygwn i ti tin gwrando,
Arglwydd trugarog.
íeilyngu o honot roddi i ni wir

edifeirwch ; a maddeu i ni cin hoU
bechodau, ein hesgeulusdra, a'n han-
wybod; a'n cynnyseaeddu â gras dy
Yspryd Glân, i wellhâu ein buchedd
yn ol dy Air sanctaidd

;

Nyni a attob/gwn i ti ein gwrando,
Arglwydd trugarog.
Mab Duw : attolygfwn i ti ein

gwrando.
Mab Duw : attolygwn i ti ein

gwratìdo.
Oen Duw : yr hwn ^yyt yn dilëu

pechodau 'r byd

;

Caniattâ i ni dy dangnefedd.
Oen Duw : yr h^m ìv}-t yn dilcu

pecliodau 'r byd

;

Trugarhá torthym.
Crist, cl>^v njTii.

Crist, clyw nyni.
Arglwydd, trugarhS. wrthym.
Arglwydd, trugarhá wrthym.

Crist, trugarhâ wrthyiu.
Crìst, trugai'lìä wrt'iym.

Arglwydd, trugarhâ wrthym.
Arglwydd, trugarhd tvrthy:>i.

^ Tna y difwed yr Offeiriad, a 'r hobl gyd
ageS, Weddi'r Argltcyâd.

EIN Tad, yr hwn Aryt yn y ncf-

oedd ; Sancteiddier dy Enw.
Deucd dy deyrnas. Byddcd dy cw-
yllys ar y ddaear, Jlcgis y mae j-n y
nefoedd. Dyro i ni lieddj'w ein bara
beunyddiol. A maddeu i ni ein dy-
lcdion, Fel y niaddeuwn ni i'n dyled-
wr. Ac nac arwain ni i brofedig-

. aeth ; Eithr gwarcd ni rhag drwg.
Amen.
Offeiriad. Arglwydd, na vma, â nyni

yn ol ein pechodau.
Atteb. Ac na obrwya ni yn ol ein

hanOTreddau.
Gweddîwn.

DUW Dad trugarog, yr h\vn nid wj-t

yn dirmygu uchenaid calon gyst-
uddiedig, nac adduned y gorthrym-
medig ; Cynnorth^vya yn drugarog
ein gwcddîau, y rhai yrm ni yn cu
gwneutbur ger dy fron yn ein holl
drallod a'n Slinfyd, pa brj-d bjTinag y
gwasgant amom ; a g^çrando ni yn
rasusol, fel y bo i 'r drygau hynny, y
rhai y mae ystrjTv a dichell diafol ncíi

ddyn jti eu gívneuthur i 'n Iierbyn,
fyncd yn ofer; a thrwy ragluniaeth dy
ddaioni di iddynt fod jni wasgaredig;
modd na 'n briwer ni dÿ weision drwy
erlyn neb, a gallu o honora bj-th ddî-
oloh i y yn dy lân Eglwys ; tnvy lesu
Grist em Harglwydd.

O Arglwydd, cyfod, cymmorth ni, a
gwareà ni, er mwyn dy Emv.
ÖDduw, ni a glywsom â'n clust-

iau, a 'n tadau a f>-negasant i ni, y
gweithredoedd ardderchog, a wnaeth-
ost yn eu dyddiau, ao yn y cynfyd o'u
blacn hwy.

Arglwydd, cyfod, cymmorth ni, a
gwared ni, er mwyn d Anrhydedd.
Gogoniant i 'r Tad, ac i 'r Mab : ac

i 'r Yspryd Glân ;

Attéb. Megis yr ocdd j-n y dechreu,
y mae jt aìvr hon, ac y bydd yn was-
tad : yn oes ocsoedd. Amcn.
Rhag ein gelynion amddiffjTi ni, O

Crist.

¥n rasol edrych ar ein poenedig-
aethau.
Yn dosturus ystyria wrth drymder

eln calonnau.
Vn dì-ugarog maddeu bechodau dy

bobl.

Yn garcdigolgandrugareddgwrando
ein gweddîau.
lesu Fab Dafydd, trugarhá loi-tìn/nu

Yr awr hon a phob amser teiljTiga

ein gwrando, O Crist.

Yn rasol clyw ni, Crìst; yn rasol
clyw nyni. O Arcrìwydd Grìst.

Offei'riad. .Vrglw'ydd, dangos dy
dru>;:u'edd amom

;

Atteb. Fcl yr m jii ymddiricd
ynot.

Gwcddîwii.

NYN'I j-n utudd a attoîygwn i ti, O
.Vrglwydd Dad, yn drugarog ed-

rych ar oiu gwendid ; ac, er gogoniant
dy Enw, j-mchwcl "ddi wrthym j'r

holl ddrj-gau a ddarfu i ni o wir gyf-
iawndcr cu hacddu ; a cUaniatta fod i

ni jni ein boll drallod ddodi ein cyfan
jTnddiricd a 'n gobaith jm dy drugar-
edd, ao byth dy wasanaethu racwn
sancteiddnvj-dd a phurdcb buchedd,
i'th anrhj'dedd a'th ogoniant; tr\vj-

ein hunig Gj-fryngwr a'n DadJeuwr,
lesu Grist ein Harglwj'dd. Amen.
^ Yna y cenìr, neu y dywcdir, Gwa^an-
aeth y Cymmiín, gyd â 'r CoUct, yr Epi-
stol, a 'r Efengiil,fel y mae yn canlÿn.

Y Colect.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn. o'th

Ddì\Tfol lîagluniactli, a o&id.iist

amrj'ìy Eaddau o Weinidogion j-n dj'

Eglwjs, ac a j-sprydolaist dy Apostol-
ion. i ddewis i Radd Dîaconiaid y
CjniferthjT ínt í^tephan, ac eraill

;

Edrych j'n drugarr.g ar dj- wasanaeth-
ddynion byn, y rhai yr awr hon a
elwir i gytfclyb Swydd a Gwcinidog.
aetli. Cytlawna Uwjnit felly 3. gwirion-
edd dy Atlirawiaetb, ac adduma hwj-nt
â diniweidrwyùd buchcdd; fcl y bo
iddj'nt, trwy air ac csanipl dda, dy
wasanaethu di yn ffyddlon yn }' S\vjdd
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hon, er gogoniant i'th enw, ac adeilad-
aethdyEglwys^trwyhaeddedigaethau
ein Hiachawdwr Ie3U Grist; yr hwn
sydd yii byw ac yn teymasu gyd â
thydl a'r Yspryd Glân, yr awr hon ac
j-n dragywydd. Ame>ì.

Yr Epistol. 1 Tim. iii. 8.

RHAIDi'r Dîaconîaid yrunfFunud
fod yn onest ; nid yn ddau-ciriog,

nid yn ymrôi i win lawer, nid yn budr-
elwa

;
yn dala dirgelwch y ffydd mewn

cydwybod bur. A phrofer y rhai hyn-
nyhefyd yn gyntaf

;
yna gwasanaeth-

ant Swydd Dîaconiiid, os byddant
ddîargyhocdd. Y raae yn rhaid i'w
gwragedd yr un modd fod yn onest,

nid j-n enllibaidd, yn sobr, yn ffyddlon
ym mhob peth. Bydded y Dîaconiaid
yn wr un wraig, yn llywodraetliu eu
planta'u tai cu bunain yn dda. Canys
y rhai a wasanaethant Swydd Dîacon-
iaid yn dda, ydynt yn ynniU iddynt
eu hunain radJ dda, a hyfder mawr
yn y ffydd sydd yng Nghrist lesu.

í Neu ha», o'r Chrefche^ì B^nnod o
Âctan yr Âpostolion.

Act. vi. 2.

YNA'r deuddeg a alwasant ynghd
y llîaws disgyblion, ac a ddywed-

asant, Nid yw gymhcsur i ni adael
Gair Duw, a gwasanaethu byrddau.
Ara hynny, frodyr, edrychwch yn eich
plitham seithwrda eu gair, ynllawn
o'r Yspryd Glân a doethineb, y rhai a
OBOdom ar hyn o orchwyl. Eithr nyni
a barhâwn raewn gweddi a gweinidog-
aeth y Gair. A boddlon fu'r ymadr-
odd gan yr holl lîaws : a hwy a ethol-
asant Stephan. gwr llawn o ftydd ac
o'r Yspryd Glân, a I'hylip, a I'hro-
chorus, a Nicanor. a Tliimon, a Pbarm-
enas, a Nicolas. proselyt o Antiochia :

y rhai a osodasant hwy ger bron yr
Apostolion ; ac wedi iddynt wcddîo,
hwy a ddodasant eu dwylaw arnynt
h\vy. A Gair Duw a gynnyddodJ ; a
rhifedi y disgyblion yn .Jerusalem
a amlhaodd yn ddirfawr, a thyrfa
fawr o'r Offeiriaid a uluddhasant i'r

ftydd.

\Aco fiaen yr E/engyl, f/r Etgob (yn eigteäd
y»i ei Gadair) a hota bch un o 'r rhai a
Urddir, ynrjiiydd y BoOl, yn ol y dull
hyn ty'n canlyit,

AYdych chwi yn credu eich cyn-
hyrfu oddi fewn gan yr Yspryd

Glân, i g>ramer)-d amoch y Swydd
a'r Weinidogaeth hon, i wasanaethu
Duw er hyfforddiad i'w ogoniant, ac
er adeilad'aeth i'w bobl?

Atteb. Yr wyf yn credu hynny.
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Vr Es^ob.

AYdych chwi yn tybied eich bod
wedi eich galw yn wirioneddí^-l i

Weinidogaeth yr Eglwys yn ol ewyll-
ys ein Harglwydd íesu Grisl, a iawn
ärefnyddiad y Deyrnas hon'í

Atteb. Yr wyf yn meddwl hynny.

Yr Esifob.

AYdych chwi yn ddiffuant yn credu
hoU YsgrythTtau Canonaidd \r

Hen Destament a 'r Newydd ?

Atteb. Yr wyf yn cu credu hwynt.

Yr Esffob.

ADdarllenwch chwi yr unrhyw yn
ddyfel i'r bobl ymgynnuUedig yn

yr Eglys Ue y'ch gosotler i weini?

Alteb.' Gwnaf.

Yr Esgob.

YSIae yn pertbyn i Swydd Dîacon,
yn yr Eîçlwys Ue y eosodir ef i

weini, gynn"rth\Tyo'r Offeiriad yng
Ngwasanaeth Duw, ac yn bennaf, pan
fyddo efe yn gweinyd'du'r Cymmun
lipndîgedig, ei helpu ef i'w gyfrannu ;

a darllain yr Ysgrythyr Ijân a'r llüjn-

iliau yn yrEglwys'; a'c addysgu y bolil

ieuaingc yn y Catccisra: bedyddi i

rhai bychain ílc na bo'r OfTeiriad yn
bresennol; a phregethu, 03 eaniattC-ir

iddo hynny gan yr Esgob. Ac yin

mhellach, ei Swydd ef yw, Uo mai>

darpariacth i'r 'flodion, ymofyn am
Blwyfolion cleifìon, anghenus, a gwei n -

iaid, mynegi i'r Curad eu cytíwr. cn
lienwau, a^ trirfeydd; fel, trwy ei

gyngor ef, y derbyriiont gymmorth o

eíusenan'r 'Plwyfolion ac eraiU. A
wnewch chwi hyn yn Uawen ac yn
ewyllysgar ?

Atteb. Trwy nerth Duw mi a wnaf
feUy.

Yr Esgob.

A'Ymroddwch chwi, trwy bob di-

wydrwydd, i lunio a threfnu eich

bucheddau eich hun. a bucheddau eich
teuluoedd, yn ol Athrawiaeth Grist,

ac i 'ch gwnëuthur eich hunain a hwy-
thau (hyd y bo ynoch) yn esamplau
iachol i braidd Crist ?

Atteb. MiawnaffeIly,a'rArgIwydd
yn gymmorth i mi.

Yr Esgob.

ARoddwch chwi barch ac ufudd-
dod i'ch Ordinari,ac i Ben-gwein-

idogion eraill yr Eglwys, ac i'r rhai

yr ymddiriedir yr oruchwyUaeth a'r
ilyodraeth arnoch chwi, gan ddilyn
eú cynghorion duwiol hwy yn Uawen
ac yn ewyllysgar ?
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Atteb. Mi a ymesnîaf i wneuthur
felly, a"r Arglwydd' yn gjiüiorüiw}'

i nii.

5 Yna yr Etoob, ÿi» ddodi ti Ddiryìam '

ar Bfi pob «i. o honÿiti yn icáhanol, jr» '

çoíticny ÿ» Kfudä ar eu çiiniau o'i jlaen

<•/, a ddy\Kd,
\

CY5IMER di Awdurdod i wasan-
aetbu Swydd Dîacon o fewn Eg-

Iwys Dduw orchvra\Tiedig i ti: Vn
Enw"r Tad, a'r Mâb, a'r Yspr)d Glân.
Amen.

^ Yrui y dj/ry yr Esidb y Ttftainent He-
icydd i Law pob lin o honynt, çan ddy..

v«lyiì,

CYM.MER dl Awdurdod i ddarllain

yr Efeng>-1 o fewn Eglwys Dduw.
ao i bresethú'r rairh\'w, cs caniattêir

i ti hynriy gan yr Esg'ob ei hun.

í Tna un o havynt, yr htm a oeodo'r
Efjob, a ddei-Uy.i.

Yr Efengÿl. St. Lue iü. 35.

BYDDED eich Iwynau wedi eu
hymwreg)-8u, a'ch canhwyllau

wedî eu guleu • a chwithau yn debyg
i ddynion yn disgwyl eu harelwydd,
pa bryd y dychwel o'r neithiòr; fel,

pan ddelo a churo, yT agoront iddo j-n

ebrwydd. Gwn eu byd y gweision
hynny. y rhai a gaiff eu Harglwydd,
pan ddél. yn netfro: j-n wir meddaf
i chwi, efe a ymwregysa, ac a wna
iddynt eistedd' i lawr i fwytta, ac a
ddaw ac a wa'suiaetha arriynt hwy.
Ac os daw efe ar yr ail wyliaàwriaeth,
ac 03 ar y drydédd wyliadwriaeth y
daw, a'u cael hwynt felly, gvfa eu
byd y gweision hynny.

5 Tna yr á'r Esyob ym nüam yn y Cvm-
mun ; a àíynnijer aç a JJrddwydà a
arhoi'int, ac a oymmeraytt y Ct/mmun
Beìidiyedig gyti á'r EsÿOb yr «n Dydd.

* Pati orphener y Cymmun, nr oì y Oil^et

div:edd<jf, ac yn netaj o flaen y Penjith,

y dyicedir y Cûleetau'hyn sy'n canlyn.

HOLL-alluog Dduw, Rhoddwr pob
dawn da, yr hwn y bu wiw gen-

nyt dderbyn a chymmeryd dy wasan.
aethwr hyn i Swydd Dlaconiaid yn
dy Egìwys; Gwna iJdynt. ni a attol-

ygwn i ti, Arglwydd, fod yn orchwyl-
ns, yn ostyngedig, ac yn astud yn eu
Gweinidogaeth ; yn ewyllysgar ac yu
barod i gadw pob ysprydol Ddisgybl-
aeth; fel, a chanddynt dystiolaeth
cydwybod dda bob amser, ac yn par-
hiu byth yn ddîysgog ac yn gadam
yn dy Fab Crist, yr yraarweddont
cystal yn y swydd is-raddol bon. fel y
caffont eu cyfrif yn dedwne i 'w galw
i Weinidogaethau uwch yn dy Eglwys,
trwy'r unrhyw dy Fab ein Hiaohawdwr
lesu Grist; i'r hwn bydJed y gogon-
iant a'r anrhydedd byth bthoëdd.
Amen.

RHAGFLAEN.A. ni, O Arglwydd,
yn ein hoU weithreíloedd, â'th

rodlonaf hoffder, a rhwyddhâ ni ä 'th

barhâus gymmorth; fel, yn ein holl
weithredoédd, deohreuedig, annher-
fynedig, a therfynedig yaot ti, y mol-
iannom dy sanctaidd Enw, ac yn y
diwedd y caffom, gan dy drugaredd,
fywyd tragywyddol, trwy lesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

TANGXEFEDD Dduw, yr hwn
sydd uwchlaw pob deall. a gadwo

eich calonnau a'ch meddyliau yng-
wybodaeth a chariad Duw, a'i Fab
lesu Grist ein Harglwydd : a ben-
dith Dduw HoU-alluog, y Tad, y
Mab, a'r Yspryd Glân, a fyddo l'ch
plith, ac a drigo gyd â chwi yn was-
tad. Amen.

T Ae yma y dylid mynegi i'r Dtacon, y gorjydd iddo aros yn ei Swydä honno o Ddì-
aeoniatíh dros yspaid Eltcyddyn gyfan, {oddi eithr i'r Esyob, ar ryv Achosion rhes-

ymmoì, tceìed yn dda yn amgenaeh) feì y byddo yn berffaUh ae yn gyfartcydd ÿii y
Pethatt a benhyiiant i Weínidogaeth yr Egìtcys. Yn gumeuthur yr hyn, os eair tf yn
fydJíon ae yn dditcyd, fe afl ei Esoob ei dderiyn ef i Urdd Ctffeiriadaeih, ar yr Am-
seroeád gosodediç yn y Canon ; iiíii, os byìd aehos mairr yn cymmeB, ar ryie DSydd
Snl, neu Dâyid GvnA araü, yngydd yr Eglicys. yn y eyfryw Ddutt a Ifnf sydj yn
eanìyn rhagüats.

2U
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'SA/Ì 3 Dydd gosodedig gan yr Etgob, pan orphener y GwasanneOí Boreol, y bydd
Pregeth neu G-yngor, yn mynegi Stcydd a Dyledswydd y cyfryio ag a ddeuant í'w

jfwneuthur yn Offeiriaid; mor angenrhcidiol yui y liadd honno yn EgUeyt Gritt:

a hefyd pa faint y dylai y Uobl eu perchi htcy yn eu Swydd.

^ Tn gynta/, yr Archdvicon, «eu, ^i et

abten ef, rhyw un a osodir yn ei le cf,

a gy/íwyna i 'r £sgob {yyi eistedd yn ei

Gadair ger llaw'r Bwrdd bendigedig)
gyntfer ag a ddcrbyniant Vrdd Offcir-

iadaeth y DwOtwn hwnnw (a phob un o
honynt wedi ymu^i^go yn hardd) ac a
ddytccdy

ANEHVPEDDUS Dad yn ^'uw, yr
. wjf yn cyHywno i cbwi y )r>vr

preseimol byn, i 'w liurddo yii OHfir-
iaid.

IV Esgüb.

GWILr«'CH ar fod y rbai yr ydycli

JTI eu cytlw>Tio i ni j-n addas ac
yn gynimwys. o berwydd cu dys;; a'u
duwiol ymarweUdiad, i iawn gÿllawni
o» Gweinidogaetb, er anrbydedd i

Dduw, ac er adeiladactb i'w Kçlwy3.
"^ Tr ArcJidtacon a etttib,

MYFI a ymofynais ara danjTit, ac
a'u holais hwynt eu himain ; ac

JT wyf fi >-n mcddwl cu bod hwy felly.

^ Tna yr Esjob a dJywed wrtli y Bobl,

YBOIJL dda, dyma'r rhai >t ra
ar fcdr, syd â cheunad Duw, cu

cymmcryd lieddyw i gyssetîrlân S^íydd
Offciriadaetli : cmys, ar ol cu boli >ti

ddylcdus, nid ydym yn iíAvclcd ain-

genach, iia chawsant eu galw yn (ryír-

cithlawn i 'w Sívydd a'u Gweinidoç-
acth ; a 'u bod >ti wr cymraw>s i r

unrhyw. Ond, er byn i gyd, od oes

ncb o honoch cliwi a yr un Rh\vystr
ncu Fai cyhoeddus >ni ncb un o bon-
>nit, o herwydd yr hwn ni ddylid ei

gymincryd i'r sanctaidd Weinidog-
aeth yma ; dcucd allan yn En
Duw, a dangosed beth y\v'r Bai
neu'r Khwyscí.

^ Ae os Thyw Fai larthrwm neu Rwystr
a honnir, yr Esgo6 a arbed Urddo y Dyn
Jtwnnu, hyd i>an gaffer y Cj/huddedig
t/n ddîargyoedd o'r Bai humnw.

5 Tna yr Bsgob {gan orchifmtjn y rhai a
gaffer yn gymmun/s i'w Ilurddo, i Wedd-
íau'r GynnuUeídfa) gyd á'r óffeiriaid

a 'r Bobl bresennoì, agân, neu a ddyiced,

y Utani gyd á'r Gweddiau, megis y
rhag-osodtòyd yn Ffurf Urddo Dlacon-
iaid ; yn unfg yn y CydarcJi prîod a
arddotìwyd yno, yr arbedir y Gair
[Dlacamaid] ac y dywedir y Gair [Off-

eiriaid] ynHle.
^ Trui y cenir, neu y dywedir, Gwasan-,
oeth y Cymmun ; gyd á 'r Colect, yr
EpisÙÁ, a'r Efettn.il i'sod.
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I" Culect.

HOLL-alluog Dduw, Rhoddwr pnb
dawn da, >t hwn, trwy dy Lân

Yspryd, a osodaist amryw Raddau n
Wcinidogion yii yr Eglwys; Edr>-cb
>Ti drugarog ar dy wasanaeth-ddynion
li>'n, a alw>"<i Jf a^vT bon i .Swydd >T
Oft'ciriadaeth ; ac felly cyflawna bwj-nt
â gwirioiiedd dy Athrawiaetb, ac add-
uma bw^Titâdiniweidrwyddbuchcdd.
fcl y bo idd>Tit, trwy air ac esampl
dda, dy wa-sanacthu di yn ffyddlon
yn y Swydd hon, er gojoniant i 'th

Enw. ac adeiladaeth dy Lglwys, trwy
hacddcdigaethau ein Hiachawdwr
lesu G rist ; yr liwu sydd yn by\v ac
>Ti teyniasu gyd û Thydi a'r Yí-pryd
Glân, yr awr bon ac }Ti drag>ivydd.
Amen.

Yr Epistoì. Ephcs. iv. 7.

IBOB un o hononi y rhoed gra.s

>-n ol mesur daivn Crist. (i her.
wydd paham y mao efc yn d>-\vedyd,
Pan dd>Tchafodd i 'r uchelder, efe a

gai'tbiwodd gaetbiwcd, ac a roddes
roddion i ddynion. (Eithr efe u
dd}Tchafodd, beth >-w ond darfod
iddo hefyd ddiseyn yn gyiitaf i

barthau isaf y ddacar? Yr hwn a

ddisg>Tiodd, >"iv >T hwn Iicfyd a es-

g>Tiôdd gcruwch >t holl nefoedd, fcl

y c>"flawnai bob pcth.) Ac cfe a roddt'S

rai'yn Apostolion, a rhai yn Broph-
wydi, a rhai }ti Efangyl\v5T, a rbai

yn Fugi'iliaid ac >ti Atbrawon ; 1 bí-r-

ffeithiö'r Saint, i waith y Weinidog-
aeth, i adeilad corph CrLst : h} d on i

ymgyfarfyddom oll >-n undeb ftydd,

a gwybodaeth Mab Duw, yn wt \iet-

£íaith, at fesur ocdran cj-fla^rader Ciist.

5 Tna y darUenir, am yr Efengyl, ran
o 'r nawfed Bennod o Sant Maithew,
fel y canlyn.

St Matth. ix. m.

APH.\>' weloild efe y torfcydd, efe

a dosturiodd v<Tth>Tit, am eu bod
wedi blino, a'u g\vasgaru fel defaid
heb ganddynt fugail. Yna y djrwed-
odd efe wrth ei ddisgyblion, Y' cyn-
hauaf jm ddiau sy fawr, ond ý gweitb-
wrynanaml. Am byTiny attoíyg\v(h

i Arglwydd y cynhauaf, anfon gweitb-
wr i 'w gynhauat
* JN'eu hyn isod, allan o 'r ddegfed Ben-

nod Sant loan.
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St loati X. 1.

YN wir, yn wir, meddaf i chwi,

Yr hwn nldywyn myned imewn
trwy'r árwa i gorlan y defaid, eitbr

sydd yn dringo ffordd arall, Ueidr ac

yspeiliwr yw. Ond yr hwn sydd yn
mj-ncd i mewn trwy'r drws, buçail y
defaid ydyw. I hwn y mae y drysor

yn agoryd, ao y mae y dcfaid yn
gwrando ar ei lais ef: ao y mae efe

yn galw ei ddefaid ei hun erbyn eu
hcnw, ao yn eu harwain hwy allan.

Ac wedi iddo yrru allan ei ddcfaid ei

hun, y mae efe yn myned o'u blaen

hwy: a'r defoid sj-dd j-n ei canlyn
ef, oblegid y maent yn adnabod ei

laisef. Ond y dîeithr ni's canlynant,

eithr ffoant oddi wrtho : oblcgid nad
adwaenantlaisdîeithriaid. Yddammeg
hon a ddywedodd yr lesu wrthynt;
ond hwy ni wybuant pa bethau yd-
ocdd y rhal yr oedd efe yn eu Uef-
aru wrthynt. Am hynny yr lesu a
ddywedodd wrthynt drachefn, Yn wir,

yn wir, meddaf i chwi, Myfi yw
drws y defaid. Cynnifer olí ag a
ddaethant o'm blaen i, Uadron ao
yspeilwr nt : eitlir ni wrandawodd
y defaid amynt. Myti yw y drws:
os ä neb i mewn trwof fi, efe a fydd
cadwedig ; ac efe a â i mewn ac all-

an, ac a gaifl borfa. Nid yw lleidr

yn dyfod ond i ladratta, ac i ladd,
ao 1 ddistrywio : myfi a ddaethum
fel y caent fywyd, ac y caent ef yn
helacthach. Myfi yw'r bugîil da. Y
bugail da sydd yn rhoddi ei einioes
dro9 y defaid. Eithr y gwas cyflog,

a 'r hwn nid yw fugail, yr hwn nid
eiddo y defaid, sydd yn gweled y
blaidd yn dyfod, ao yn gadael y def-
aid, ac yn tîoi ; a'r blaidd sydd yn
eu hysglyfìo hwy, ac yn tarfu'r def-
aid, Y mae'r gwas cyflog yn ffoi,

oblegid mai gwas cyflog yw ao nid
oes ofal amo am y defaid. Myfi yw'r
bugail da; ac a adwacn yr ciddof
<ì, ac a'm hadweinir gan yr eiddof
fi. Fel yr edwyn y Tad fyfi, felly
yr adwaen innau y Tad : ac yr ydwyf
yn rhoddi fy einioes dros y defaid.
A defaid eraill sy gennyf, y rhai nid
nt o'r gorlan hon : y rlíai hynny
hcfyd sy raid i mi eu cyrchu, a'm
Uais i a wrandawant ; a bydd un gor-
lan, ao un bugail.

5 Tna yr Esgob íyn etateâd yn ei Gaäair)
a ddywed tPrthyiìi fel y ttiae yn canlyn
yma,

CHWYCHWI a glywsoch, frodyr,
yn gystal yn eich holiad prîod,

38 yn y cyngor a rodd%vyd i chwi yr
awr lion, ac yn y cyssegrlân Lithoedd
a gymmcrwyd allan o r Efengyl, ac
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Ysgrifcnadau yr Apostolîon, pa ryw
uchcl Fri, a dirfawr Bwys, sydd yn y
Swydd i'r hon y'ch galwyd chwi. Ac
yn awr ynm eilchwyl yn eich oyng-
hori chwi, )Ti Enw cin Harglwydd
lesu Grist, gofìo o honoeh yn was-
tad, i l>a ryw uchcl Barch, ac i

ba Tyvr Swydd a Goruchwyliaeth
bw)-sfawr, y'ch galw>d chwi : nid
amgen, i fod yn Genhadon, JTI Wyl-
wî, ac yn Oruchwylwr i'r Ar-
glwydd ; i athrawiacthu ac i rag-ry-

buddio, i borthl, ao i arIw>-o i Deiüu'r
Arglwydd; i geisio defaid Crist ae
sydd ar ddisperod, a'i blant ef y sydd
j-nehanol y byd drygionus hwn, fel

y bônt gadwedig trwy Grist byth
bythoedd.
.\m hynny, bydded yn wastad ar-

graphedig jm cich cof chwi, pa ddir-

fawT drysor a ymddiricdwyd i chwi.
Canys defaid Crist ydynt, y rhai a
brynodd efe trìvy ei angau, a thros

ba rai y tywalltndd efc ei waed. Ei
Ddyweddi a'i Gorph ef yw'r Eglwys
a'r Gynnulleidfa y bydd rhaid i chwi
wcini iddi. Ac osdigwydd i'rimrhyw
Eglwys, nac i un Aclod o honi, oddef
dim niweid neu rwj'str o achos eicli

esgculusdi-a chwi, chwi a wyddoch
faint y bai, ac mor ofnadwy hcfyd

y gosptdigaeth a ganljTi. O henvydd
paham, ystyriwch yiioch cin hunain
ddibcn cich Gwcinidogacth tu ag at

blant Duw, tu ag at Ddyweddi a
Chorph Crist; ac edrychwch na bo
i cbwi byth beidio â'ch poen, eich

gofal, a'ch di\vydnvydd, nes y gorph-
enoch, hyd eithaf y saif j-noch, y
cwbl oU yn ol eich rhAvymcdig ddyled,

i ddwyn cynnifer oll a ymddiriedwyd,
neu a ymddiriedir dan eich gofal, i

gyfrj-w undeb ft'ydd a gwybodacth am
Dduw, ac i'r cyiryw addfedwch a
plierfleithr\vydd oedran yng Nghrist,

fcl na adawer dim Ue yn cich mysg,
nac i amrjüiscdd Crefydd, nac i ddrj-g-

ioni Buchcdd.
Am hjTiny, yn gymmaint a bod eioh

Swydd chwi joi rhagorl cymmaint, ac
mor anhawdd ei chyHawni; chwi a
welwch â pha faint o ofal ac astud-
r\vydd y dyleeh chwi ymeçn'io, jtí

gystal i'ch dangos eich hiinain yn
wasanaethgar ac yn ddîolchgar i'r Ar-
glwydd yr hwn a'ch gosododd mewn
Brcintlo mor barchus; ac i ochelyd
hefyd na bo i chwi eich hunain dram-
gwj-ddo, na bod yr. achos tramg\vydd
i eraill. Er hynny, gan nad all fod
gennych na mcddwi nac e^vyUy3 i

hynny o honoch eioh hunain ; oblegid
Duw el hun sydd yn rhoddi yr ewyllys
a 'r gallu : chwithau a ddylech, ac ang-
henraid i chwi weddîo j-n ddifrifol
am ei Lân Yspryd of. Ac, yn gym-
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maint ag nad cllwch trwy un modd
aiall graffu ar wiieutliur pweithred
mor bwysíawT ag yw hyöbrddio iach-
iwdwTÌaeth dyB, namyn tnvy athraw-
iaeth a chyngor allan o'r Ysgrythyr
Lün, a thrwj" fuchedd gyd-unol â'r
unrhyw

;
ystjTiwch mor astud y dyl-

ech fod ar ddarllain a dysgu r Ys-
grythyrau, ac ar Iimio eich ymddygiad
eich hun, a'r eiddo'r rhai nesaf a
berthyn i chwi, yn ol rhcol yr unrhyw
Ysgrj-thyrau : ac, o hcrwydd yr un
achos yma, y modd y dylech adael a
bwrw heibio (hyd y gaíloch) holl of-

alon a thrafferthau'r byd.
Y mae gennym obaith da am dan-

och, eich lK)d chwi, er hir o amser,
wedi craff-synied, ac wedi ystyried yn
dda }-noch eich hunain, y pethau hyn

;

a'ch bod wedi gosod eich Uwyr fryd,
trwy Ras Duw, i jTnroddi yn hoílol
i'r Swydd hon y teiljT.godd Duw eich
ealw iddi ; fcl jr ymosodoch (hyd y
bo ynoch) at hyn o beth yn unig, a
thjTinu eich go&lon oll, a'ch astud-
rwydd, i 'r llwybr yma ; ac y bydd i

chwi weddîo j-n ddibaid ar Dduw'r
Tad, bníy gyfryngdod ein hunig lach-
awdwT lesu Grist, am nefol gjTnmorth
yr Ysprj'd Glân ; fel y'ch gwneler,
trívy beunydd ddarllain ac j'styried jt
Ysgrylhyrau, jm addfedach ac yn gad-
amach yn eich Gweinidogaeth ; ac fcl

y bo i chwi, o amser bwjgilydd, felly

ymegnío i sancteiddio eich bucheddau
eich hunain a'r eiddoch, ac i'w llmiio
hwjmt wrth Reol ac Athrawiaeth
Crist, fol y byddoch yn ddrychau ac
yn esampläu iachus a duwiol i'r boLl
i 'w canlyn.
Ac yn awr, fel y gallo Cjmnulleidfa

Crist, sydd yma yu gj-d-ddrychiol wedi
ymgasglu ynghýd, ddeall hefyd cich
meddyliau a'ch e^ryllys jti y pethau
njm, ac fel y gallo eich aiddewid yma
c'ich cynhyrfu chwi yn ychwaneg i

wneuthur eich dyledswyddau ; chwy-
chwi a attebwch jti eglur i'r hyn
oethau a ofjnioni i chwi, jm Enw
Duw a'i Eglwys, am yr unrhj^v.

AYdych yn tybied yn eich calon,
cich bod wedi eich galw jti wir-

ioneddol, yu ol E\vyllys ein Har-
glwydd lesu Grist, a Threfn Eglwys
Loegr, i ürdd a Gwcinidogacth Ölíeir-

ladT
Atteb. Yr wyf fi yn tybied hynny.

Yr Esgob.

AYdjTT jTi ddîogel gennych, fod jt
YsgrythjT Lân yn cjiflawTi-gjni-

nwys pob Athrawiaoth ane-nrheidiol
i lachâwdwTÌai th dragy^vj'ddoI trwj*

öydd yn lesu Grist? Ac a j-dyeh chwi
yn arfacthu athrawiaethu 'r bobl a
ymddiriedwjd i'ch golygiaoth, allan
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o'r im Ysgrj-thyrau ; ac na ddysgorli
ddim imcgis angenrhcldiol i lacb-
awdwriaeth dragwyddol) ond a to

dîogel gennych y gellir ei gasglu a 'i

brofi allan o r Ysgrytbyr?
Atteb. Y mae jn ddîogel gcnnyf, ac

y mae fy llawn frjd ar hjTiny trwy
ras Duw.

IV Esgob.

ARoddwch chwithau gan hynnj*
ddiwydrwydd yn ffyddlon boli

amser ar weinyddu'r Athrawiaeth a'r
Sacramentau, a Disgyblaeth Crist,

megis y gorchymynodä yr Arglwydd

,

ac ar y modd y mae'r Eglwys a'r
Dejrrnas hon wedi derbyn yr unrhjrw,
yn ol GorchymjTiion Diiw ; fel y gall-

och addysgu'r bobl a ddodwyd dan
eich Gofal a'ch Golygiaeth, i gadw a
g\vueuthur jt unrhjrw trwy bob dy-
tal-bara ?

Atteb. ÎIi a wnaf fclly, bT\-y rym-
morth jrr Arglwydd.

I

Yr Esgob.

AFyddwch chwi baiod, trwy boi'
fi^ddlon ddiwydrwydd, i ddeol

ac i darfu ymaith bob cyfeiliomus a
dîeithr athiawiaeth, a fo yn gwrth-
wynebu Gair Duw? ac a ymarferwcb
chwi roddi yn wastad Rj-buddiau a
Chynghorion cyhoedd a dirgel, jti

gystal i 'r Claf ac i 'r lach, o fewTi eicb
Cur, megis y byddo 'r angcn jtj gofyn

,

ac y rhodder achlysur?
Atteb. Miawnaffelly, a'rArglwjdil

I yn gynnorthwywr i mi.

I

Yr Bsgob.
AFyddwch chwi ddj-fal i wcdd:

ac i ddarllain jt YsgrytbjT I.ái

1 ac i ddilyn y cyûyw a.>!tudräT"dd a.-

hyfforddio i wybbdaeth yr ujirhyv.

gan ddodi heibio otal dros y bj'd a i

cnawd?
Atfeb. Mi a ymegnîaf ar wneuthur

felly, a "r Arglwydd yn gjTmorthwywr
i mi.

Yr Esgob.
AFj-ddwch chwi ddiwyd i lunio a

ffurfio cich bucheddau elch hunain
a'ch teuluocdd wrth .ìthrawiaeth Crist,

ac i 'ch gìvneuthur eicli hunaln a hívj-.

tbau (hj-d y bo jmoch) yn flaenoriaiii

ac JTI esamplau iachol i braidd Crist

'

Atteb. Mi a ymroddaf at hjTiny,
a'r Arglwydd yn gjTmorth^TywT i m..

l'í- Esgob.
ADdiff'jTiwch chwi, ac a hj'ffordd-

iwch chwi (hyd y bo ynoch) lon-

Jddwch, tangnefcdd, a chariad Pli-
ffaith, rhwng pob math o Gristiono^'-

ion ; ac jni enwedig Thwng y rhai i

osodwyd, neu a osodir, daii eich gor-

uchwyliaeth chwi ?

I Atteb. Mi a wTiaf felly, a'r Ar-
glwj-dd pi gynnorthwjrwr i mi.
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i'i- Esgob.

ARoddweh chwi barch ac ufudd-
dod i 'ch Ordinari, ac i Brif-Wcin-

idoeion eraill yr Eglwys, i'r rhai yr
ymddiriedir >t oruchw>liaeth a 'r üyw-
odraeth amocb chwi ; gan gyíiawni
eu cynghorion duwiol hwy yn llawen
ac yn ewyllysgar, a chan eicb darost-
vm'^ eich bunain i 'w bam dduwiol
hwynt ?

Atteb. Mi a wnaf felly, a'r Ar-
glwydd yn gynnorthn-ywr i mi.

^ Yna'r Etgob o 'i seSyU a ddywed,

"\7"R Holl-alluog Dduw, yr bwn a
jL roddodd i chwi yr ewyllys yma

î wneuthur y pethau Ujti oU ; a gan-
iattao i chwi nerth hifyd a gallu i

gyílawni 'r unrhyìT ; fel y pertteithio

efe ei waitb a ddechreuodd ynocb,
trwy lesu Grist ein Hargfwydd. Amen.

^ Tnafe a ddymunir ar y GynnuUJfa
bob unyn ei ddirgel Weddiau, leneuthur
eu Eerfyniau yn ostyngedig ar Dduic,
am y PeChau hyn oli : i'r cyfryic Wedd.
iau y ccdwir £H^aipru?ydd dros Enn;id.

't Ar ol hynny y cenír, neu y dinftdír,

gan yr Esgob {a'r rhai a Crädir tm
Offeiriaid 'baicb ar eu gUniau) Veni,
Creator Spiritus; yr E^gob yn dcchreu,
a 'r Offeiriaid ac eruül cyd-ddrychiol yn
attcb bob yn ail,fel hyn.

TYR'D, Ysprjd Glin, i "n c'lonnau ni,

A dod d' oûuni n^ol:
Tydi wyt Yspryd Crist, dy ddawn
Syfanr iawn a rhagorol.

Llawenydd, bywyd, cariad pur,
Yäÿnt dy egíur ddcmiau :

Dod elì i 'n llygaìd, fel i 'th saìut

;

Ac ennainí i 'n hnynehau.
Gwasgara di "n gelynion trwch,
A htddnch dyro inni

:

Os T'WYsog inni fvdd Duw Ner,
Pob peih fydd er iaioni.

Dysg in' adnabod j Duw Tad,
y^nitr Fab rhad, a Thithau,

Vn un trag'wyddol Dduw i fod,
Yr hynod dri Phertonau.

Fel y molianjier, yna mhob oes,
Y Duw a roes d'rugarcdd :

Y Tad, j Mab, a-r Yspryd Glàn

:

Da datgan ei anrhydtd'd.

Keu fet hi/n.

TYR'D, Ysprjd Glân, trag'wyddol
Dduw,

Yr unrhyw â 'r Tad nefol

;

Yr unrhyw htfyd d 'r Uab rhad,
Duw cariad tangncfeddol

.

Llewyrcha *n c'lonnau ni á 'th ras,
Fel Ijjddo gas in' bechu ;

Ac inni, mewn sancteiddmydd rhydd,
Bob dydd dy wasanaeihu.

Y Diddanydd wyt ti yu wir
Yra mhob rhyw hir orthrymder

:

Dy hoU ddaioni di, a'th gtod,
A thafod ni adrodder.
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Y Ffynnon i 'r llawenydd glân,
Y gloywlwys Dàn carìadol

;

A'r ir Enneiniad, mawr ei tes,

Sy'n rhoddi gwrcs ysprydot.

Dy ddoniau di nt aml a dwys,
Y rhai i 'th Eglwys rhoddi

:

Yngh'lonnau pur, dy däeddf dditys
Tydiathfys'sgrifeni.

Tydi addewaist ddysgu, lon,
Dy weision i lefaru ;

Fel ym mhob man y caffi 'n rhwutld
Yr Arglwydd eifoliannu.

Yspryd Glán, i'n clonnau ni
Y gwir oleunj danfon :

A hefyd zel, trafom ni Ijyw,
Igaru Dun ynjfyddion.

Ein gwendid nertha di, O Dduw,
(Mawr ydyw ein breuolder)

/ ddiant, i'r liyd, na chn-aith i'r cnawd,
Na fyddom wand un amstr.

Gyr ein gelynion yn eu hol

;

Bydd di heddychol â ni

:

Gn^na i ttob àyn ein earu'n bur

;

{ilaet eglur afydd hynny.)

Ein T'wysog wyt, O Arglwjdd mau,
Rhag maíílaa pob rhyw l,echod ;

.-1 rhag lliíhro oddi nrihyt mny,
Cynhorthwy bydd in' parod.

Dod fesur mawr o'th ras \-n rhwydd,
O Arghirydd Dduw Gofuchaf

:

Dlddannch innifetly bydd
Yn y bra rvd-ddydd dt neddaf.

1 ffoi ^Tnbleidiau cecraelh cas,
Dod i ni ras, Dduw ncfol

:

Dod gariad, a thangnefedd rtuld,

Ym mhob rhyn nlad Gríst'nogot.

Attolwg i ti, drro rad,
Y Tad i ni adnabod

;

A'r Argtwydd lesu, ei Fab haeí

;

Ac yn y nefcael cai\fod,

A chyfTesu, â pherffaith ffjdd,
Dydi boh dydd yn ddiau

:

Yspryd y Tad a'r'Mai nyt Ti,
Vn Dun, oruí iri Phersonau.

I "r Tad, i •r Mab, I 'r Yspryd Da,
Un gogyd a gogyfiiwch,

Bid moliant ; hwn yw'r gnrír Ddttw nef;
Ei Bnw ef itendiihinch.

A bid i "n hunig Arglwydd Dduw
Fod gwiw ganddo roi''n hylwydd

/W rhyn Gristion yn y byd
Ei Yspryd yn dragynydd.

', Gwedi hynny, yr Esgoh a wcddîa yn pmodd hìcn, ac a ddywed,

Gweddiwn.
HOLL-alluog Dduw, a nefol Dad,

yr hwn, o'tb anfeidrol gariad a'th
serch amom, a roddaist i ni dy unie
a 'th anwylaf Fab lesu Grist, i fod i ni
^n Brynwr ac yn Awdwr bywyd tra-
gywyddol

; yr bwn, wedi 'iddo bcr-
ffeithio ein l'rj-nodigaeth ni trwy ei
angau, ac esgyn o boho i 'r nefoedd, a
.-inl'onodd allan i 'r byd ei Apostolion,
Prophwydi, Efangylwr, Athrawon, a
Bugeiliaid; trwj- lafur a gweinidog-
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aeth y rhai y casglodd ynghd lîosog
braidd ym mhot) coror o'r byd, i

ddatgan tragywyddol Fawl dy Etiw
bendigcdiç : Am y mawr ddoniau
hyn o'th dragyTV}-ddol ddaioni, ac am
deilyngu o honot alw dy wasanacth-
ddynion hyn yma yn gyd-ddrj-chiol
i 'r imrhyw Swydd a Gweinidogaeth
a osodaist er mwyn iachawdwrîaeth
dyn, nyni a roddwn i ti ffyddlonaf
ddîolch, n^Tii a'th foliannwn ac a'th
addolwn ; ac yn ostjTigedig yr attol-

ygwn i ti, trwy yr un dy fendigedig
Fab, ganiattâu i bawb a alwant ar dy
£nw sanctaidd, yma ac jin mhob
man arall, allu parhâu i ddangos ein
hunain yn ddîolchgar i ti, am y rhai

h)-n a'Ûi holl fendithion eraill ; a
chpinyddu beunydd a myned rhag-
om mcwn gwybodaeth a ffydd ynot ti

a'th Fab, trwy'r Yspryd Glân. Fel yn
gystal trwy dy AYeinidogion hyn, a
thrwy eraill dros ba rai y gosoder hwy
yn einidogion, y gogoneddcr dy
Enw sanctaîdd yn dragynydd, ac
yr ehanger dy fcndigedig Deymas,
trwy'r ün dy Fab lcsu Grist ein
Harglwydd ; yr hwn sy 'n byw ac yn
teymasu gyd â Thi yn undeb yr un
Ysprjd Glan, yn oes oesocdd. Amen.

^ Pan ddarffo 'r Weddi hon^ yr Etgoh gyd
á'r Offeiriaid cyd-ddrychicl, a ddodant
eu Lwylatc ar Ben pob wn a /o yn
derbyn Crdd Offeiriadaeth ; y Derbyn-
«ýr yn gostvmg yn ufudd areu. glinia (»,

o 'r Etgob yn dywedyd,

DERBTN' di yr Ysprjd Glân, i

Swj-dd a Gwaith Offeiriad o fcwTi
Eglwj-3 Dduw, yr hon SìTj-dd a
roddir i ti jt awr hon trwy Arddodiad
ein Dwylaw ni. I bwy bynnag y
maddeuech di eu pechodau, maddeuir
iddynt ; ac i bwy bjTinag jt attaliech
di eu pechodau, hwy a attaliwyd. A
bydd di Oruchwyliwr ftyddlon Gair
Duw a'i Lân Sacramentau ; Yn Enw'r
Tad, a'r Mab, a'r Ysprj-d Glân. Amen.

^ Tna, a hwy etto ar eu gîiniau, yr
Esgob a ddyry y Bibl i bob un o honytit

yneilaWf gan ddyuiedyd,

ì Ae o» rhoddir Gradd Dl"coniaiì i rai, ae i eraíU Urád OffeiriadaeOt, yn yr un Dydd;

y Dîaconiaid a gyíiieynir yn gyntaf, ae yna yr Offeiriaid ; ac /e a teasanaeth dar*

Uain y Litani «ntcíMÍ/i i'r dd'tu. Dyweder Colectau pob un ; y eynta/ dros y DTacon'

iaid, yna y ìlaü droi yr Offeiriaid. Tr Epistol a fydd, Ephes. iT. 7—14, megis uchod

yn y Dreln hon. Tn nesa/ ar oì í,r hwn, y rhai a ttmeir yn Dliaconiaid, a hótir, ac

a Urddir, megis ag y rhagosodicyd uchod. Tna toedi i un o honynt ddarlìain yr

E/engiil (i/r hon a fydd noiü oi allan o Saiií Matthew il. 36, mei/is uchod yn y Guas-

anaeth íiicn ; ai o Sant Lnc lii. 33—39, m-gis uchod yn y Ffurf am TJrido Dìaeon-

iaift) y rhai a wneir yn Offeiriaid, yn yr » mo<iá a Tioíir, ac a Urddir, megis y
gov>dìr yn v OtBasanacíh hwn uchod.
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CTMMER di Awdurdod i bregethu
Gair Duw, ac i weinyddu'r Sacra-

mentan Bendigedig yn y Gynnulleid-
fa, lle y 'th osodir jTi gyfreithlawn i

hynny.

^ Fan ddarffo hyn, Credo Nicea a genir,
neu a ddytcedir ; a^r Esgob icedi hynny
a á rhagddo ar Wasanaeih y Cymmun,
yr hwn y rhai oU a dderbyniant Urdd-
au a gymmerant ynghd, ac a arhosant
yr un J/on Ue y dodwyd Dicyîaw ar-
nynt, hyd oni ddarffo iddynt gymmeryd
y Cymmun.

% Pan ddarffo 'r Cymmun, ar bt p Coìect

diwedda/, ac yn nesa/ o fiaen y Fetidith

dywedir y Colectau hyn.

YTrugaroccaf Dad, ni a attolyg-

wn 1 tl anfon dy nefol Fendith
ar dy wasanaethddynion hjTi ; fel y
gwisger hwy âg iawnder ; ac y caffo

dy Air di a leferir âti genenau hwynt
y cj-frj-w Iwyddiant, fel na lefarer

mo hnno un amser jtj ofer. Can-
iattâ hcfyd i ni Ras i WTando^ a
derbyn jr hyn a lefarant allan o'th

s.ancteiddiaf Air, ncu yn gysson iddo,

mt'gis jTi llwybr i'n hiachawdwriaeth ;

fel, yn ein holl eiriau a'n çweithred-
oedd, y ceisiom dy Ogoniant di, a
chynnydd dy Dejmas, trwy lesu
Grist ein Harglwydd. Amen.

RHAGFLAENA ni, O Arglwydd,
yn ein holl weithrcdoedd, â'th

radlonaf hoffder, a rhwyddtiâ ni â'th
barhâus gymraorth ; fel jm ein holl
weithredôcdd, dcchreuedig, annher-
fjnedig, a therfyncdig ynot ti, y mol-
iannora dy sanctaidd Enw, ac jti y
diwedd y caffom, gan dy drugaredd,
fywyd tragjTTddoI, trvTy lesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

TANGN*EFEDD Dduw, jt hwn
sydd uwchlaw pob deaU, a gadwo

eich calonnau a'ch mcddyliau jTigwj--

bodaeth a chariad Duw, a'i Fab lesu

Grist ein Harglwydd : a bendith Dduw
Holl-alluog, y Tad, y Mab, a'r Yspryd
Gláîn, a fj;ddo i'ch plith, ac a drigo

gyd â chwi yn wastad. Amen.
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ARCHESGOB, xeu ESGOB;
YB HYÎf A WyEIR YN WASTAD AR RYW DDYDD SÜL,

NEü DDYDD GWYL.

1 Pan [0 pob peeh medi ei arltasio yn
i0€ddus, a'í otod mewn trefn, yn yr
£gUet/$: pan orphener y Gwatanaefh
Boreol, yr Arches^ob iueu ryw Eígob
araU a atedu/rdoduyfj i ht/nnÿ) a ddecJi-

reu irowwic ÿ C^mun ; a íiur,i

YCoìect.

HOLL-alluo? Dduw, yr hwu, tTv>-

dy Fab lesu Grist, a rodJaist
aimyw ddoniau godidog i'th sanct-

aidd Apostolion, ac a orchymyTiaìst
iddynt borthi dy Braidd; DjTo Ras,
ni a attolygwn i ti, i'r holl EÍsgobioii,

Bugeiliaid dy Eglwys, i brcgethu dy
Air yn ddylál, ac i weinyddií ei duw-
iol ÌMisgyblaclh hi yn ddyledus; a
chaniattä i'r bobl gaalyn yr unrbj'w
yn ostyngedig ; fel y derb>Tiiont oll

Goron y Crogonlant tragî'wyddol, trwy
lesu Grist ein Hirglwydd. Amen.

', Ac £îjo* aral! a dderUí/n yr Epiitol.

1 Tim. üi. 1.

GWIR j-w'r gair, Od yw neb yn
chwennych Swydd Esgob, gwaith

da y mae yn ei chwennych. Rhaid
gan hynny i Esgob fod pi ddîargy-
oedd, yn wr nn wraig, yn wyliadwrus,
yn sobr, j-n wcddaidd, yn Ilctteugar,

yn athrawaidd ; nid 5"n win-gar, nid
yn darawj'dd, nid yn budr-elwa ; eithr
yn dirion, yn anymliddear, yn ddî-
arlan-g-ir; yn llywodraethu ei d ei

hun h ddä, yn dal ei blant mewn
nfudd-dod. ynghd â puob onest-
rwydd ; (oblegjd oni fcdr \m I>-wodr-
aetbu ei d ei huu, pa fodJ y cym-
mer efe ofal dros Eglwys Dduw'/i
nld yn ncwyddian yn y ffydd, rliag

Iddo ymchwyddo, a syrthio i ddamn-
edigaeth diafol. Ac y inac yn rhaìd
!ddo ef hefyd gael tystiolaeth dda gan
y rhai oddi allan ; rhag iddo syrthio
i Traradwydd ac i fagl diaioL

5 i'eu ìtffn, yn ne'r EpiMl.

Act XX. 17.

OMfletus Paul a anfonodd i Ephe-
sus, ac a alwodd atto henuriaid

yr Eglwys. .i phan ddactiiant atto,
efe a ddywedodd wrihynt, Chwi a
wyddoch, cr y dydd cyntaf y daeth-
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um i Asia, pa fodd y bûm i gyd ä
chwi dros jt holl amsor, yii gw'.rcar.-

acthu'r Arghrydd gyd ä phob gost-
yngeiddrwydd, a llawer o ddagrau, a
phrofediL-a'.thau y rhai a ddigwydd-
odd i mi trivj- gyr.lÌATynicn yr ludd-
ewon : y modd uad atteliais ddi:.n o'r

pethau buddiol hcb cu mynegi i cliwi,

a 'ch djsgu ar gyhocdd, ac o d i d ;

gan dystTolaettíu i'r luddewon, ac i*r

Groefíiaid Uefyd, jt edifeirwch sy tu
ag at'DduM-, a'r fft-dd sy tu ag at eiu
Iíarglívydd lesu Grist. Ac yn awr,
wcle fi yn rhwym yn yr j"spryd jti

myned i Jerusalcm, heb wj'bod >•

pcthau a ddigivydd i mi yno ; eithr
ix)d yr Yspryd GlTin j-n tystio i mi
ym mhob dinas, gsn ddywedyd, fod
rhwymau a bltnderau yn fy aros. Ond
nid wj-f ü yn gwneuthur cyìrif o ddim,
ac nid gwcrthíavít gcnnyf fy einioes fy
him, os í-'allaf orphen fy ngyri-i trwy
lawenj-dd, a'r weinidogaeth a dder-
byniais gan JT .Vrglwj-ilü lesu, i dystiol-
acthu Efengyl grás Duw. Ac yr awr
hon, wcle, mi a vm na chewch chwi oli

iym mj-sg y rhai y bûm i jn tramwy
yn pregethu tojTr.as Dduwi wel' d fy
wyneb i mwyach. O licrwydd p iham
yr ydwj-f j-n tystio i chwi y dydd
heddyw, fy mod i yn lân oddi wrth
waed pawb clL Canys nid ymattel-
iais rliag mynegi i chwi holl gyiigor
Duw. Ëdrychv.xh gan hynny amoch
eich himain, ac ar yr holl braidd, ar
yr h\vn j- gosododd jr Yspryd Glân
chwi yn OiygvrT, i fugeilio Eglwys
Dduw, yr hon a bwrcasodd efe â 'i

brîod waed. Canys myfi a wn hyn,
y daw, ar ol ty ymadawiad i, íleidd-

iau blinion i ch plith, hcb arbed y
praidd. .\c o hono chwi cich hunain
y cyfyd gwr yn llefaru pethaa gyr-
draws, i dj-nnu disgj-blion ar eu hoî.
Am hynny gwyliwch, a choíiwch, dros
dair bljTiedd ua pheidiais i nos a dydd
â rhybuddio pob un o honoch â dagrau.
Ac JT aivr hon, fi-odyr, yr ydwyf j-u

eich gorchj-myíi i Dduw, ac 1 air ei

rr.s ef, yr hwn a all adeiladu ycj:-

waneg, a rboddi i cUwi etifcddiaetU
ym mhlitb yr holl rai a Êancteí«l''i-

iwj-d. Arian, ncu a^r, ren wi=c ri
,

L
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ni cbwennychaiä. le, chwi a wyddoch
eich hunain, ddarfod i 'r dwj-law hyn
wasanaethu i 'm cyfreidiau i, ac i 'r

rhai oedd gyd ä mi. Mi a ddangosais i

chwi bob petli, mai wrth lafurio felly,

y mae yn rhaid cynnorthwyo'r gwcin-
iaid ; a chofio geiriau'r Arglwydd lesu,

ddywedyd o hono ef, Mai ded^Tydd yw
rhóddi, yn hytrach nâ dcrbyn.

ì Tna Btgob araU a dderUyn yn Efengyl.

St loan sxi. 15.

"\7"R lesu a dd>'wedodd wrtli Simon
jL Petr, Simon' mab Jona, a wyt ti

TD fy ngharu i yn fwy nâ 'r rhai hyn ?

Dywedodd yntau wrtho, Ydwyf, Ar-
glwydd ; ti a wyddost fy mod yn dy
saru di. DyAvedixld yntau wrtho,
Portha fy 'yn. Efe a ddywedodd
wrtlio drachefu jt ail waith, Simon
mab Jona, a w^t ti yn fy ngharu i

?

Dywedodd yntau wrtho, Ydwyf, Ar-
glwydd ; ti a wyddost fy mod yn dy
garû di. Dywëdodd yntau wrtho.
Bugeilia fy nefaid. Efe a ddywed-
odd wrtho y drydedd waith, Simíyi
mab Jona, a wyt ti yn fy neharu i ?

Petr a dristaodd. am iddo ddywedyd
wrtho y drydedd waith, A wyt ti yn
fy ngharu i? Ac efe a ddy\vedodd
wrtho, Arglwydd, ti a wyddost bob
peth ; ti a wyddost fy mod i yn dy
gam di. Yr lesu a ddywcdodd wrtho,
Portha fy nefaid.

Neu hon. St loan xx. 19.

"irNA, a hi yn hwjT, y dydd cyntaf

i hwnnw o'r wytlmos, a 'r drysau
yn ^uad lle yr oedd y disgyhlion wcdi
ymgasglu ynghd rhag ofti yr ludd-
ewòn, dacth yr lesu, ac a safodd yn
y canol, ac a ddywcdodd wrthynt,
Tangncfcdd i chwi. Ac wcdi iddo
ddywcdyd hyn. efc a ddangosodd
iddynt ci ddyl'>w ai ystlys. Yna'r
disgyblion a lawenychasant pan wel-

sant yr Arglwydd. Yna y dywcdodd
yr losu wrthynt drachcfn, Tangncfedd
i cUwì : megis y danfonodd y Tad fi,

yr wyf finuau yn cici! danfon chwi.
Ac wii iddo ddywcdyd hyn, efe a
ar.adlodd am>Tit, ac a ddywcdodd
WTthynt, Dcrbyniwch yr Yspryd Glân.

Pwy bynnag maddeuoch eu pech-
odau, maddeuir idd>Tit ; a'r ciddo
pwy bynnag a attalioch, hwy a attal-

íwyd.

Neu hon. St. Matt xxviiî. 18.

YR Icsu a ddiPth, ac a lefarodd
wrthynt gan ddywedyd, Rhodd-

wyd i mi bob awdurdod yn y nef ac

ar y ddaear. Ewch gan hynny a dyse-
wcii >T holl gcnhP'Ilofdd. gan eu bed-
yddio hwy yn Enw'r Tad, a 'r Mab, a 'r

Ysiirrd Giân ; gau ddT.sgii iddynt gadw
•21«

pob peth a'r a crchym>mais î ehwi.
Ac wele, yr ydw>rf fi gyd â chwi bot
amser hyd ddiwedd y byd.

T Pan orììh'ner yr Ffert^iiì, a Oirrdo
Sipîa, a'r Breg'lh. r rlhol^dio Etçof,
iiccâi ei ymwìsíjo á 't Wenirisci) a gyji-
wyiir gan ddau Esgob i Archesfjob i/

DalaiOi han:<o (ii«i f ryw Eroob arar.
a osoâiryd Irwy Av!durd"d gyteilhlo ^)

yr Archtiÿob yn eist^d-î yn ei Gaânir
tjer UatB y Bicrdd bendigediç, a'r E~
gób'on a jo yn ei gyjìteyno ef, yn d'j-

uedyí,

AXrhydeddusaf Dad yn Xuw, yr
J"m di yn cyflwyno i chwi y jrwr

duwiol a dysgedig h\vn, i'w Urddo
a'i Gyssegni yn Esgob.

T Y>ia y go^yn yr Arc^iergob am Mand^t
y Erer.hìnes am ei Gyssegm ef,aea bair
ti ddarUain. Ae yna y rhôd'Hr id^lynt

y Lìw o V/udd-d"d dyledus i'r Arch-
esgob,ýe\ y mae y.i canlyn.

Y Llw o üfudd-dod dyledu» i 'r

Arche^gob.

YN Enw Duw. Amen. Yr wyf fi,

N. etholedig Esgob Eglwys a
Chadair A'. yn proffesu ac yn ad'.law
pob dyledus barch ac ufudd-dod i

Arches^ob ac i Fam-Eglwys X. ac
i'w Wrth-ddrychiaid : Felly y 'm
cynnorthwyo Duw tì, trwy lesu
Grist.

^ JTí roddir y JJte hten ar Gysseçriad
Arehetçob,

• rna yr Arch&goh a gry'jyryìl icrth y
Gs/nnuUe/d/a br^=ennoî am tceddîOf gan
ddyioedyd wrtJiy^fél hyn.

FY Mrodyr, y mae yn ysgrifencdig
yn Efengyl Sant Luc, I'n Har-

glwydd lesu Grist barhâu ar hd y
nos yn gweddîo Duw, c>ti iddo ethol

ac anfon allan ei ddenddeg Apostol.
YsCTiícnir hefyd yn Actau 'r Apost-
olión, I'r Disgyblion y rbai oedd yn
Antiochia ymprydio a gwcddîo cyn
idd>Tit ddodi eu dwylaw ar Paul a
Barnabas, a 'u gollwrg ymaîth. Mocs-
wch i ninnau gan hynny, gan ganlyn
esampl ein Hiacliawdwr Crist a "i

Apostolion, yn pyntaf peth weddîo,
cyn i ni gymmcryd a danfon allan y
gwrhwnagyflwynwyd i ni, i'r gwaith
1 'r hwn y mae ein gotaith fod >t Ys-
pryd Glân wedi ci alw cf.

^Acynay dineedir p Itíani, mtgit uchod,
yn y F/urf am u-neuthur Dlaçoniaid

;

yn unig ar ol [Teilynç:u o honot le^-
TTcha vrholl Eípobio'n, íc.] y Cyd-arch
'pr^jd yn canlyn yno a arbed'tr, ac yn ei

le y cym^nerir h tpn.

TEILTNGU honot fcndigo ein

hetholcdig Frawd hwn, a tliy-

l^
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Trallt amo dy ras, fel y gallo iawn
gyflawni'r Swydd i'r hon y gahvyd
e^ er adeiladaeth dy Eglwys, ac er
anrhydedd, mawl, a gogoniant dy
Enw.

Atteb. Nyni a attolÿgii'n i ti ein
gwrando, Arglwydd trugarog.

', Tna y dyteedb- y Weddi hon ty'n canlyn.

HOLL.aUuog Dduw, rhoddwr pob
dawn da, jr h%vn, trwy dy Lân

Yspryd, a osodaist araryiT Raddau o
Weinidogion yn dy Eglwys ; Edrych
yn drugarog ar dy wasanaethwr hwn,
a elwir jt awr hon i Waith a Gweinid-
ogaeth Esgob ; ac felly cyflawna ef â
gwirionedd dy Athrawiaeth, ac add-
uma cf â diniwcidrwydd buchedd ; fel

y bo iddo, yn gystal trwy air a gweith-
rcd, dy wasanaethu di yn y Swydd hon
yn ffyddlon, l ogoniant dy Enw, ao i

adeiladaeth ac iawn-lywodraeth dy
Eglwys, trwy Ryglyddon ein Hiach-
awdwT lesu Grist ; yr hwn sy 'n byw
ac^ teymasu gyd â thi a'r Yspryd
Glan, byth bythoedd. Amen.

1 Tna 'r Archexgob^ yn eUtedd yn ei Gad-
air, a ddyiced wrth yr hvm a Gysseçrir,

FY Mrawd, yn gymmaint a bod yr
Ysírythyr Lâii, a 'r hen Ganonau,

yn erchì na byddom brysur i arddodi
Dwylaw, na gollwng neb i Iywodr-
aethu yn Eglwys Grist, yr hon a bwr-
casodd efe â gwerth nid Ilai nâ
tliywalltiad ei brîod waed; cyn i mi
oich cymmeryd chwi i 'r Weinídog-
aeth hon, myfì a'ch holaf chwi ar
swra Byngciau, er mwyn gallu o'r

Gynnulleidfa brescnnol gael prawf, a
dwyn tystiolaeth, am y modd yr ch
yn bwriadu >Tnddwyn j-n Eglwys
Dduw.

AYdyw yn ddîogel gennych, eich
galw yn wirioneddol i'r Weinid-

oeactb hon, yn ol Ewyllys ein Har-
glwydd Icsu Grist, ac yn ol Trcfn y
deymas hon ?
Attet. Y mae hynny yn ddîogel

gennyí.

l'r Archesgob.

AYdyw yn ddîogel gennych, fod yr
Ysgrythyr Lân yn cyilawn-pyn-

nwy? pôb Athrawiaeth angenrheidiol
i lachawdwriaeth dragywyddol triry
fFydd }-n lesu Grist ? Ac a ydyw eich
llawn fryd chwi i addysgu'r bobl a
ymddiriedwyd i'ch cadwraeth, allan
o 'r unrhyw Ytgrythyr Lân ; ac na bo
i chwi !iac athrawiaethu na difîyn
dim, megisangenrhcidiol i iachawdwr-
iaeth drayywTddoI, namyn yr hyn
y bo dîogol gennych y gellir ei dynnu
a 'i brofi trwy 'r unrhyw ?

219

Atteb. Y mae yn ddîogel gennyf

;

ac y mae fy Uawn fryd ar hyimy trwy
ras Duw?

I> Arches^ob.

AYmarferwch chwithau eich hun
yn tfyddlon yn yr Ysgrythyr Lân

hon, ac yTnbiI, trwy weddi ar Dduw,
am ga«l gwir ddimad yr unrhyw ; fel

y galloch trwj'ddi addysgu a chyng-
horí âg Athrawiaith iachus, a gíTrth-
sefyU ao argyoeddi 'r gwrth - ddadl-
euwr?
Atteb. Mi awnaífeUy, gydâ chym-

morth Duw.

IV Archesgob.

AYdych chwi yn barod, ä phob
diwydrwydd ffyddlon, i ddeol a

tliarfu ymaith bob amryfusedd ac
athrawiaeth ddîeithr, yngwrthwyneb í

Air Duw ; ac i annog eraiU, a 'u cad-
arahâu i hynny, yn y dirgel ac yn
yr amlwg ?

Atteb. Yr wyf yn barod, a'r Ar
glwydd yn gynnorthwywr i mi.

I> Archespob.

AWedwch chwi bob annuwioldeb a
chwantau bydol, gan fyw yn

sobr, yn gyfiawn, ac yn dduwiol, yn
y byd sydd yr awr hon ; fcl, ym mhob
pc'th, JT ymddangosoch chwi i eraiU
yn csampl o weithredoedd da, fel y
gwaradwj-dder y gwrthwyneb\rr, heb
fod ganddo ddjm i'w ddywedyd i'ch
erbyn?
Atteb. Mi a wnaf feUy, a'r Ar-

glwydd yn gynnorthwywr i mi.

Vr Archesgob.

ADdiiîynweh, ac a hyfforddiwch
chwi (hyd y safo ynoch) lonydd-

wch, cariad perffaith, a thangnefedd,
ym mysg pawb oU? A geryddwch,
ac a gospwch chwi, y rhai aflonydd,
anufudd, a beius, o fewn cich Esgob-
aeth, yn ol y cyfryw Awdurdod sydd
i chwi trwy Air Duw, ac hyd y rhoddir
i chwi trwy Ordinhâd y deymas hon ?
Atteb. Mi a wnaf feliy, gyd â chym.

morth Duw.
¥r Archesgob.

AFyddwch chwl ffyddlon i urddo,
danfon aUan, a dodi dwylaw ar

eraiU?
Atteb. Mi a fyddaf feUy, trwy gym

morth Duw.

I> Archesgob.

AYmddygwch chwi yn addfwyn,
ac yn drugarog er mwyn Crist,

i'r tlawd a 'r anghenus, ac I bob dieithr
dîamgeledd ?
Atteb. Mi a ymddygaf felly, trwy

gymmorth Duw.
L2
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^ Ftta 'r ArcJicsgob o 'i s^yU a ddywedf

HOLL-alluog Dduw, ein Tad ncfol,

yr hwn a roddodd i cliwi ewyllj-s
parod i wncuthur y pethau hyn oU

:

A ganiattao i chwi nerth hefyd a çallu
i'w cyHa^rai : fel, ac ete yn perffcithio

ynoch y gAvaith da a ddechreuodd, y
caffer chwi yn bei-ffaiüi ac yn ddî-
argyoedd yn y dydd diweddaf, trwy
lesu Grist ein Harglwydd. Amen.
% Tna yr etJioledìg Esgob a ddd am dano
y Rhan aruU o'r Esgobairl Wisg ; ac efe
yn gostym^ ar ei lìniau, y cenir, neu y
dywedir, utech ei Ben ef, Veni, Creator
Spiritus ; yr Arches^ob yn dechreu, a'r
Esgobion, ac eraiU cyd - ddrycíiiol, yn
atteb bob yn ail,fel y canlyn.

rpYR 'D Yspryd Glân, i 'n c'lonnau ni,

JL A dod d' oteuni n^fi./ :

Tjdi w)t Yspnd Crist, dy ildawn
Syjámr iawn a rhagorot.

Llawenydd, bywyd, carìad pur,
Ydynt dy f^tur ddoniau :

Dod elì i 'D Llygaìd, fel i 'th sainl

;

Ae ennaim i 'n liwynebau.

Gwasgara dí 'n pelynion trwch,
A hfddwc/l dyro inni :

Os T'wysog inni fydd Duw Ner,
Pob pethfydd er daioni.

Dysg in' adnabod t Duw Tad,
Ygwir Fab rtiad, a Thithau,

Vn un trag'wyddol Dduw i fod,

Vr hynod dri Pherionau.

Fel y molíanner, ym mhob oes,

Y Duru a roet drugaredd ;

Y Tad, y Mab, a'r Yspryd Glän •

Da datgan ei anrhyded'd.

A'ett fel hìjn.

TYR'D, Yspryd Glan, trag'wyddoi
Dduw,

Yr unrhyw â 'r Tad nefol ; S^e.

Fel o'r Maen yn Ffurf Urddo Offeir'iaid.

T Pan orpliener y Oán,yr Archesgob a
ddywed,

Arglwydd, clyw eln gweddi.
Atteb. A deued ein llef hyd attat.

Gwcddîwn.

HOLL-alluos Dduw. a thrufiaroccaf
Dad, yr hwn, o'th anfeidrol ew-

yllyBçarwcb, a roddaist dy unig a'th
anwylaf Fab lesu Grist i fod i ni yn
Brynwr ao yn Awdwr bywyd tragy-
wyddol ;

yr hwn, wedi iddo gytlawni
ein Pryncdigacth trwy ei Angau, ac
e^yn o hono i'r nefoedd, a dvwalltodd
»r ddynion ei ddoniau yn llîosog, gan
wneuthur rhal yn Apostolion, rhai yn
Brophwydi, rhai yn Efangylwr, rhai
yn Fugeiliaid ac Athrawon, tu ag
at adeiladacth a pherffeithio ei Eg-
Iwys ; Caniattâ, ni a attolygwn i ti, y
oyíryw ras i'th wasanaethydd hwn,
fel y byddo barod yn waatad i daenu
ar led dy Efengyl/sef y newyddion

llawen o 'n cymmod â thydi ; ac arfer
yr awdurdod a roddir iddo, nid i ddls-
tryw, ond i iachawdwriaeth ; nid er
sarhâd, ond er cymmorth ; fcl, megis
gAvas doeth a ffyddlon, yn rhoddl i 'th
Deulu di eu cyfran yn ei phryd, y
caffo yn y diwedd ei dderbyn 1 law-
enydd tragywyddol, trwy lesu Grlst
ein Harglwydd; yr hwii, gyd a thi
a'r Yspryd Glâii, sy'n byw ac yn
teymasu yn un Duw, heb drangc na
gorphcn. A>ne)i.

% rna yr Archesgob a'r Etgobion cyd-
ddrychiol a ddodaní eu Dtcylaw ar Ben
yr etlioledig Esgob, ucefeyn gostwng o 'u
blaen huryta ar ei líniau, a 'r Ardiesgob
yn dymedyd,

DERBYN yr Y'spryd Glân, i S%vyàd
a Gwaith Èsgob yn Eglwys

Dduw, yr hwn a roddwyd yr awr hon
i ti Irwy Ardodiad ein Dwylaw ni

;

Yii Enw 'r Tad, a 'r Blab, a 'r Yspryd
Glíin. Amen. A chofìa ail ennyn
dawn Duw, yr hwn sydd ynot trwy
-Irddodiad ein Dwylaw ni : canys ni
roddodd Duw i ni Yspryd ofn. ond
Yspryd neith, a chariao, a phwylL

1 Tna yr Árchesgob a ddyry tddo y Blbl,
gan ddywedyd,

GLYN wrth ddarllain, wrth gyng-
hori, WTth athrawiaethu. Myf.

yria ar y pcthau a gynhwysir yn y
IJyfr hwn. Bydd ddiwyà ynddynt,
fel y byddo'r cynnydd a ddeuo trwy-
ddynt yn eglur i bawb. Gwylia amat
dy hun^ ac ar yr Athrawiaetíi, ac ym-
rodda i w gwneuthur : canys os gwnei
hyn, ti a 'th gedwi dy him a 'r rhai a
wrandawant amat Bydd fugail. nid
blaidd, i braidd Crist : portha hwynt

;

na thrallyiigca hwî-nt Cynnal y lîcsg,
iachâ'r claf, rhwyma'r briwedig, dych-
wel y tarfedig, cais y colledlg. Felly
bydd di drugarog, fel na byddechr lariaidd ; felly gwna lywodraeth,
fel nad anghofiech dosturi : fol, pan
ymddangoao 'r Pen-bugaii, y derbyn-
lech anllygradwy goron y gogoniant,
[trwy lesu Grist ein lÉrglwydd.
\Amen.

^ Tna yr á'r Archesgob rhagddo ar Was-
ajuuth y Cyíiimun ; a 'r Esgob netcydd
gyssegru (rtc eraiü) a gymmunant gyd
ág ef.

^ Ac,ynXU y Colect diweddaf, yn nesaf
fíaen y Fendith, y dywedir y G-wedd-

îauhyn.

ODrugaroccaf Dad, nl a attoIyÄWU
i ti dywallt dy nefol fendlth ar

dy wasanaethwT hwn ; a 'i gynnysg-
aeddu ef felly ä'th I^ Y'spryd, fel

gan bregethu dy Air, y byddo nid yn
unig yn awyddus l argyoeddi, ymbil,
a cheryddu, gyd S, phob amj-nedd ao
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athrawiaetn ; eithr hcfyd yn ea.impl
iachu3 i'r ffyddloniaid, mewn gair,

mewn jTnarweddiad, me^rn cariad,
mcwn ffydd, mewn diweirdeb, ac
mewn purdeb ; fcl, gan gyflawni ei

yrfa yn ffyddlon, y derbynio yn y
dydd diweddaf goron cytiawnder sydd
ynçhadw gan yr Arglwydd, y Bamwr
oyüawn ; yr h\Tn sydd yn byw ac yn
teyrnasu yn un Duw, gyd â 'r Tad, a 'r

Yspryd Glân, heb drange na gorphen.
Amen.

RHAGFLAEXA ni, O Arelwydd,
yn ehi holi weithredoedd, â 'th

tadlonaf hoffder, a rbwyddhä ni ä'th
221

barliäus gymmorth ; fel, yn em holl
weitbredocdd, dcclireuedig, amiherf-
ynedig, a therfynedig ynot tl, y mol-
iannnm dy sanctaidd Enw, ac yn y
diwt-dd y catîom, gan dy drugaredd,
fywyd trigywyddoí, trwy lesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

TANGXEFEDD Dduw, yr hwn
s>'dd uwchlaw pob deall, a gad-

wo eieh calonnau a'ch meddyliau yng-
wyl)odai'th a chariad Duw, a'i Fab
lesu Grist ein Harglwydd : a bendith
Dduw Uoll-aUuog, y Tad, y >Iab, a'r
Yspryd Glân, a fyddo i'oh pUth, ac
a drigo gyd ä chwi yn wastad. Amrn.



FFURF GWEDDI Gì:D A DIOLCH I'R
HOLL-ALLUOG DDUW,

1 'w harfer bob Blwjddyn ym mhob Eglwjs a Cbapel yn jr Dejrnas hon, ar jr Ugelnfed

o Fthefin : sef, j Djdd v dechreoodd j Frenhines ei dedwjddol Dejmasiad.

', TB un fydd y Gvtuanaeûi ag a arferìr ar Ddyddiau, Oicyl yn hoHol; and üer
ordelniwyd yn amgen yn y F/urf hon.

1 0» digwydd y Dydi hwn ar Ddjdd Sul, arferir y Gtcatanaeth hwn, ftl y canlyn,

yn hoUol.

T TFortol Weddi a ddechreu d'r rm-
adroddion hyn.

CYNGHORI yr ydwyí, ym mlaen
pob i)eth, fod Ymbiliau, Gwedd-

îau, üeisyfiîdau, a Thalu Dîolch, dns
bob dyn : dros Frenhinoedd, a phawb
sy mewn Goruchafiaeth ; fei y çallorn

ni fyw yn Uonydd ac yn hcddycliol,

mewn pob duwioldeb ac one^trwydd :

canys hyn sy dda a chymmendwy ger
bron Duw ein Ceidwad. 1 Tim. iL 1,

Ü.3.
Os dywcdwn nad oee ynom bechod,

yr ydym yn ein twyllo ein hunaii!,

a'r gwirionedd nid yw ynom : os cyf-

addefwn ein pechodau, fiyddlon y\v

efe a chytiaìTn ; fel y maddeuo i ni
ein peohodau, ac y'n glanhao oddi
wnh bob anghyfiawndcr. 1 St. loan
L8,9.

^ Tn Ue \'enite esultemus y oenir neu y
dywedir yr Smyn hon ty'n canlyn ; un
A 'ÌTwd gan yr Offeiriad, a phob ail gan
y clochydd a'r bobl.

OArghTydd cin lor ni : mor ar-

dderchog yw dy I2nw ar yr hoU
ddaear ! Psalm viii. 1.

Arglwydd, beth yw dyn, pan gyd-
nabyddit ef : neu fab dyn, pan wnait
gyfrifo hono ? Psalm cxiiv. 3.

"Gwnaeth gofio ei ryfeddodau : gras-
lawn a thrugarog y\T'r -ìrglwydd.
Psalm cxi. 4.

O na foliannent yr Arghi:ydd am
ei ddaioni ; a'i r;ifeddodau i feibion
dynion ! Psalm cvii. 21.

O Dduw ein tarian, gwel : ac ed-
rych ar wyneb dy Enneiniog. Psalm
lxxxiv. 9.

Cynnal ei cherddediad hi yn dy
Iwírau : fel na lithro ei thraed.
Psalm x\iL 5.

Estyn oes y Frenhines : a Uawenhâ
hi ä Uawenydd dy wynebpryd. Psalm
lxi. 6. a 'r xxi. 6.

Arhosed byth ger dy fron di : dar-
par drugaredd a gwirionedd,fely cad-
wont hi. Psalm lxi. 7.
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Yn ei dyddiau hi blodeued y cyf-
iawn : a gwna ein bro ni yn hedd-
ychoL Psaim lxxii. 7. a 'r oxlvii. U.
Gwisg ei gelynion hi á ch;/wilydd :

a blodeued ei choron arni hithau.
Psalm cxxsii. 18.

Bendigedig fyddo'r Arglwydd Dduw,
Duw Israel : yr hwn yn onig sydd yn
gwneuthur rhyfeddodáu. P.:atm Ixxii.
18.

Bendigedig hefyd fyddo ei Enu>
gomnedàus ef yn dragywydd .- a 'r

holl ddaear a lanwer o'i ogouiant.
Amen, ac Amen. Adn. 19.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab : ao
i 'r Yspryd Glin ;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae
yr awr hon, ac y bydd yn wastad
yn oes oesoeád. Ameru

Psalmau príud. xx, xxi, cL

Llithiau prTod,

y Gyntnf, Jos. i. hyd adnod y
ddegfed.

Te Deum.
Yr Ail, Rhut xiii

Jubilate Ueo.

^ T Gwertiglau nrtaf ar ol y Credo a
tafantfel hyn.

Offeiriad. Arglwydd, dangos dy
drugaredd amom.
Atteb. A chaniattá i ni dy iach-

awdwriaeth.
Offeiriad. Arglwydd, cadw y Fren-

hines;
Atteb. Yr hon sydd yn ymddiried

ynot.
Offeiriad. Aníon iddi gymmorth

o'th gy3segr&.
Atteb. Ac byth yn nerthol amddi-

ffyn hi.

Offeiriad. Na ad ìHt gelynion gael

y Uaw uchif ami.
Atteb. Na ad i'r anwir nesdu i'w

drygu.
Cffeiriad. Gwisg dy Welnidogion

âg iawnder.

:\l]
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Atteb. A gwiia dy ddewisi.l bobl yn
Uawen.

Offeiriad. Arplwydd, cadw dy dodI.

Atteb. A beiiditliia dy etifeddiaeth.

Offeiriad. Ar((lwydd, dyro dangnef-

edd yn em dyddiau.
Atttìb. Gan tiad oes neb arall a

ynündd drosom, ond tydi, Dditw, yn
unifr-

Offeiriad. Bydd i ni, Arglwydd,
yn dr cadarn ;

Atteb. iüiaí,' wyneb ein gelynwn.
Uffeiriad. Àrglwydd, g\vnijido ein

gwèddîau.
Atteb. A deued ein llefhyd attat.

ì Tn Ue'r Colect cyntafary Foreol Weddi,

yr arferiry Colect dilynol hwn o DdicUh
am DdyfodiMÍ y Frerûiines i ìywodr-

acthu, amam.

HOLL-alluo^' Dduw, yr hvni wyt
yn llywodraethu ar holl deym-

asoedJ y byd, ac yn eu trefim wrth
dy cwyllys daionuä ; Nyni a ddiolch-

wn it' yn ddiffuant am deilyngu, ar

gyfenw i 'r dydd hwn, osod dy Was-
anaothyddes, ein goruchel Arglwyddes,

y Frcnhiaes V1CT0RIA, ar Orsedd-

íaingo y deyrnas hon. Bydded dy
ddoethineb di i'w thywys hi, ac â'th

fraich nertha hi ; blodeued yn ei dydd-
iau Ui gyfiawnder, gwirionedd, asanct-
eiddrwydd, heddwcli a chariad, a'r

hoU rinweddau y sy'n harddu'r Brofl-

e-- Gristionogol: Uywia ci holl gyng-
Uorion a'i Uafur hi cr dy ogoniant di,

a daioni ci phobl : a dyro i ninnau
r^-i i ufuddhâu iddi yu siriol ac yn
ewyllysgar, er mwyn cydwybod : lel

r.a b'j i'n gwyniau pechadurus, naM
j^rîod-elw ni, ddiddymmu ei gofalon
hi am y lles cyf&edin ; meddianned
yu wastadol galonnau ei phobl ; fel

na phallont byth ei hanrhydeddu hi,

ac ufuddhâu yn ddyledus i 'w Hawd-
urdod : Bydded ei Theyrnasiad yn hir

ac yn llwyddiannus, a chorona hl âg
anfarwüldeb yn y byd a ddaw; trwy
lesu Grist ein Harglwydd. Amen.

1 J'« niìnedd y Lltani {yr Tion yn wastad

a arferir ar y Dydd hwn) ar ol y Colect

[N>ni ja ufudd a attolygwn i ti, i.S'C.]

yr arferir y Weddi sy'n canlyn dros y
Frenliìnes a'r Brenhinol Deula.

OArglwydd cin Duw, yr hwn wyt
5T1 cynnal ac yn Uywio pob peth

yn y nef a'r ddaear ; Derbyn ein hufudd
weddíau, gyd â 'n difiuant ddíolch, am
ein goruchel Arglwyddes VICTORIA,
yr hon a osododd dy ras a 'th rag-

luniaeth, ar gyfenw i 'r dydd hwn, yn
Frcnhines amom ni ; ac felly, gyd
â hi, bcndithia Altert Edtiard Ty-
wjsog Cymru, Tywysoges Cijmru, a'r
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hoU Frcnhinol Deulu ; fel y bo Iddpit
oU, gan ymddiried yii wastad yn dy
ddaioni, a chael eu hamddifì'yn gan
dy aUu, a'u coroni â'th nso\ a diball

Öafr, barhâu gor dy fron mown icch-

yd, heddwcb, Uawcnydd, ac anrhyd-
edd, hir a ded\Tydd einiocs ar y
ddaear, ac ar ol y fuchedd hon, fwyn-
hâu by\vyd a gogoniant tragjTvyddoI
yn Nhoymas Nef; trwy Hacddedig-
acthau a Chyfryngiad Icsu Grist cin
HiachawdwT ; yr hwn, gyd â'r Tad
a'r Yspryd Glân, sydd yn by\v ac yu
tcymasu byth yn un Duw, hebdrangc
na gorphcn. Amen.

% Fna y canlyn y Colect hwn, ar i Dduw
amddiffyii y Frenhincs yn erbyn ei hott

élynion.

ODDUW graâusaf, yr hwn a osnd-

aíst dy Wasanaethyddi'S ein Bron-
hines VICTORIA ar Orscddíaingc cl

Hynafiaid ; Yn ostyngciddiaf attolyg-

W71 it' ei hamddififyn hl ar yr unrhyw
rhag pob peryglon y gallo hi fod yn
eu hergyd ; cudd hi rhag cyfrinach y
rhai diygionus, a rhag terfysg gweith-

redwr anwirodd: Ue.sghâ ddivylaw,
difwyiia fívriadau, a diffrwytha ym-
feislau ei gelynion oU, fel na aUo na
irgcl gyd - fwriadau, na Üirais cy-

hoedd, gytbryblu ei Llywodraeth ; eithr

bod iddi, gan gael el chadw jti ddîogel

dan gysgod dy adenydd, a i chjTinal

gan dy gadeniid, orfolcddu ar bob
gwrthgais ; fel y callo 'r hoU fyd
gydnabod mai tl jr eí Hachubydd.
a'i chadam Waredydd hi ym nîliob

cyfyngder a gwrthwyneb ; tr^vy Icsu

Grist ein Harglwydd. Amen.

^ Tna'r ìyeddi dras Utíiel Lys y Paìlia-
metit, os bydd yn eistedd.

^ Tna ygwasanaeth y Cymmun, yn nesaf
oflaen darUain yr Epistol, yii Ue'r Colect

dros y Frenhincs, a Cholect y Dydd, yr
arferir y WecLdi yma dros y Frenhinos,
megis PenUywydd yr Eglwijs.

OFendigedig .\rghyydd, yr hwn a
elwaist Dyìrysogion Cristionogol

i amddiffyn dy ft'ydd, ac a roddaist

yn ddylcd amynt hwylio yra mlaen
hawddfyd yspiydol, j^ighyd ä Llesâd
amserol eu pobl ; Yrm yn cydnabod
ä gostyngedig a dîolehgar galonnau dy
fawr ddaioni tu ag attom, yn gosod dy
Wasanaethyddes, ein grasusaf Frcn-
hlnes, ar yr Eglwys a 'r Doyraas hon :

Dyro iddi, ni a attolygwn it', jt holl

nefolradau angemheidiol i yniddirii'd

mor uchel ; Llwydded yn ei dwylaw
dy waith di ei Duw; gwelcd ci Uygaid
hi Iwydd ei hoU fwriadau cr Ues dy
wir Grefydd sefydledig yn ein plith ;

A gwna hi y7i oft'crpi bendigcdig i

amdditfyn a djTchafu dy Wirioncad,
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Îia le bjTinag y mac dan erlid a gor-

hrech: FfocdRhagTithaHalogrwydd,
Coel-grefydd ac Éilun-addoliad, o'i

gwydd hi ; Na ad i Heresiau na Gau-
ddysgeidiaeth anheddychu dy Eg-
Iwys, nao i Sismau ac YmnoiUduadau
dîachos ci gwanhâu ; eithr caniattâ i

ni fod o un galon ac un mrddwl yn
dy wasanacthu di ein Duw, ac yn uf-

nàdhâu iddi hithau yn ol dy ewyllys
di. Ac, fel y mw>-nhao'r oesocdd i

ddyfod y bendithion hyn, na phaJled
fyth un o'i Th hi l lywodraethu 'r

deymas gyfunol hon ar ei hol hi ;

fel y gweío cin hiliogaeth ni blajit

ei phlant hi, a thangnefedd ar Israel.

FeÜy nyni dy bobl, a defaid dy borfa,

a ddîolchwn'it' yn dragywydd. ac a
ddatganwn fyth dy foliant o genhedl-
aeth i gcnhedlaeth. Ameit.

i'r Epistoì, 1 St. Pctr ii. 1 1.

ANWYLYD, yr wyf yn attolwg i

. chwi, uieçis dîeithriaid a pher-
erinion, ymgedwch oddi wrth chwant-
au cnawdo!, y rhai sydd yn rlij-fela

yn eroyn yr cnaid ; gan fod â 'ch ym-
arweddiad yn oncst ym mjsg y C'en-

hedloedd ; fel, lle macnt vni eich gog-
anu megis dnvg-weithredwr, y gall-

ont, o ncrwydd eich gwcithredocdd
da a welant, ogoneddu Duw yn uydd
yr ymweliad. Ymddarostyngwch o-

blegid hyn i bo!> dynol ordinhâd, o
hcrwTdd yr Arglwydd : pa un byn-
nag al i'r brenhin, mcgis gorucliaf;
ai i'r llywi.awdwr, megis trwyddo
ef wedi ou danfon, cr dîal ar y drwg-
wcithrcd\rr, a mawl i 'r gAvcithred-
wr da. Canys fclly y mac cwyllys
Duw, fod i cbwi, trwy wnouthur
d:iioni, ostcgu anwybodaetli dynion
ffolion : mcgis yn rhyddion, ac nid
â rliyddid genuych megis cochl mal-
ais ; eithr fcl gwasanaethwr Duw.
Perchwcli bawb. Cerwch y brawdol-
iaetli. Ofnwch Dduw. Anrliydcdd-
wch y brcnhin.

IV Efoìi^uL St. llatU xxii. 10.

AIIWY a ddanfona.sant atto eu dis-

gyblio)! ynghd â'r Hcrodianiaid,
gan ddy\vcdyd, .Vthraw, ni a wjddom
dy fod jTi cirwir, ac yn dysgu ffordd

Duw mewn gwirionedd, ac nad oes
aiuat ofal rhag ncb : oblegid nid wj-t

ti yn edrych ar wyneb dynion. Dywed
i ui gan hynny, Beth yr wj^ ti yn
ei dj'bied? Ai cyíreithlawn rhoddi
teyrnged i Cesar, ai nid jtt';' Ond JT
le'sU a wybu eu drygioni hwy, ac a
ddywedodd, Paham yr j'dych yn fy

nheratio i, chwi ragrithwr ? Dan-
goswch i mi arian y deymged. A hwy
á ddr^.'asant atto geiniog. Ao efc a

224

ddywedodd wrthynf, Eiddo pwy j-w

y ddelw hon a 'r argraph ? Dywcdas-
ant wrtho, Eiddo Cesar. Yna y dy-
wedodd wrthjTit, Telwch chwithaa
jT eiddo Cesar i Cesar, a 'r eiddo Duw
i Dduw. A phan glywsant hwy hyn,
rhyfeddu a wnaethant, a'l adael cf, a
mj-ned ytnaith.

^ Ar tíl Credo Nicea, y canl'jn y Bregeth.

LLEWYRCHED felly eich goleuni
ger bron dynion, fel y gwelont

' eich gweithredoedd da chwi, ac y
I

gngoneddont eich Tad yr hwn sydd
j
yn y ncfocdd. St.Matth. t. 16.

i

I

^ Aroly Weddi [Dros hoU Ystád Eglwys
I Grist, Ä-t.] y darUemr y Colectau sy'n

canlyn.

I
Gweddi am Undeb.

DÜW, Tad ein Harglwydd lesu
Grìst, ein hunig lachawdwr, Ty-

j
wy.sog Tangnefcdd ; Dyro i ni ras i

j-styried yn ddifrifol y mawr bery^lon
yr ým ynddynt trwy ein hymranniad-
auannedwydd: Dwg ymaith bob dig-

ascdd a rhagfam, a pha beth bynnàg
arall a ddichon ein rhwj-stro ni i ddu-
wiol Undeb a Chyd-gordio ; Fel, megis
nad oes ond un Corpb, ac un Y'spryd,

ac un Gobaith o'n Galwedigaeth ; un
Arglwydd, un Ffydd, un Bedydd, un
Duw a Thad i ni oU ; felly y byddom
oll o hyn allan o xm galon, ao o un
cnaid, wedi ein huno mewn un sanct-
aidd gwlwm (iwirionedd a Thangnef-
cdd, Ffydd a Chariad perftaith ; ac
íií un meddwl ac un genau dy ogon-
cddu di ; ti-wy Icsu Grist ein Har-
glwydd. Amcn.

/~iAXI.\TT.V, O Arglwydd, ni a at-

\_j tùljgwii i ti, fod i chwl y byd
hwn gael ei drefnu mor dangnefeddol
gan dy reolaeth di, fel y gallo dy

I
Eglwys di dy wasanaethu yn llawen

I

j'm mliob duwiol heddwch, trwy lesu
Grist ein Harglwydd. Amen.

CANIA'rrA, ni a attolygwn i ti,

HoII-alluo? Dduw, am y geiriau

a glywsom heddyw â 'n clustiau oddi
.illan, eu bod felly trwy dy ras wedi
eu plannu jri ein ealonnau oddi mewn,
fcl y dygont jmom ttrwyth buchedd
dda, er anrhj-dedd a moliant i 'th Enw

;

trwy lesu Grist ein Harglwydd. A-

HOLL-alluog Dduw, ffynnoii yr
holl ddoetlilneb, yr hwn wjrt

j-n gwybod ein hangenrheidiau cyn
eu gofynom, a'n han\vybodaeth jm

k
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gofyn; Ni a attolygwn i tl dosturio i np ANGNEFEDD Dduw, yrhwn
wrth ein gwendid ; a*r pethau hynny X sydd uwch lawpob deall, a gadwo
y rhai oblegid ein hannheilyngdod

|

eich calonnau a'ch meddyliau yn-

ni feíddiwn, ac oblegid ein dallineb gwybodaeth a chariad Duw, a'i Fab
ni fedrwn eu gofyn, fod yn deilwng lesu Grist ein Harglwydd : a bendith

gennyt eu rhoddi i ni. er teilyngdod i
Dduw HoU-alIuog, y Tad, y Mab, a*r

dy Fab lesu Grist em Harglwydd. 1 Tspryd Glân, a fyddo i'ch plith, ac

Amen, I a drigo gyd â chwi yn wastad. Ameru

" yiCTORIA R.

EIN Hewyllys a'n Gorchymyn yw, Argraphu a chyhoeddi allan o law y Pedaíi
Ffurf hyn o Weddíau a Gwasanaeth a wuaethpwyd i 'r pummed o Dachwedd,

' y degfed ar hupain o lonawr, y nawfed ar hugain o Fai, a'r ugeinfed o Fehefin

;

•a'u cyssylltu ynçhíd á Llyfr y Weddi Gyffredin a Liturgi Eglwya Gyfunol Lloegr

'ac Iwerddon, i'w harfer bob Blwyddyn ar y dyddiau dywededig ym mhob Eglwya
' a Chapel Cadeiriol a Choìegol, yng líghapel pob Coleg a Neuadd o fewn cin Prif-
* Ysgolion, Rhydycben, Cäergrawnt, a Dublin, ac o'n Colegan Eton a Chaerwynt,
* ac yra mhob ^lwya a Chapel Plwyfol o fewn y rbannau hynny o'n Teymaa
* Gyfunol a elwir Lloegr ac Iwerddon.

" Rboddwyd yn Eìn Llya yn Eensington, yr unfed Dydd ar hugalA
" o í'eheön, 1837, yn y Flwyddyn gyntaf o'n Teymaaiad.

" Trwy Orchymyn E3 Mawrhydi,

" J. RÜSSELL."

" VICT0RIA R.

YX gyramaìnt a darfod 1 Ni, trwy eìn Brenhinol Warant o'r Unfed Dydd ar
hugain o Fehcfln Un mil wyth gant a dwy ar bymtheg ar hugain, yn y Flwyddyn

* Gyntaf o'n Teymasi.id, orchymyn argraphu, cyhoeddi, a chyssyUtu, allan o law,
* wrth y Lyfr Gweiidi Gyffredin a Liturgi Ejdwyg Gyfunol Lloegr ac Iwerddon Ffurfiau
' o Weddi a Gwasanaeth a wnaethpwyd i'r Pummed o Dachwedd, y Degfed ar hugain
* o lonawr, a*r Nawfe<l ar hugain o Fai, i 'w harferyd yn flynyddoi ar y dywededig"
* Ddyddiau ym mhob Eglwys a Chapel Cadeirìoi a Cholegol, yn holl Gapelydd Colegau
'aNeuaddau o fewn Ein Prií-Ysgolion yn Rhydychen, Caergrawnt, aDublÌn.ac o'n
' Oolegau Eton a Chaerwynt, ac ym mhob Eglwya a Chapel Plwyfol o fewn y Parthau
" hynny o'n Teymas Gyfunol a elwir Lloegr ac Iwerddon

:

" Ac yn gymmaint a darfod, yn Etsteddiad diweddaf y Parliament. gyflwyno 1 Nl
* gan ddauD y Senedd Annerchiadau yn erfyn arnom gymmeryd dan Ein Hyatyriaeth
* Ein Cyhoeddiad perthynol i *r dywededig îiurfiau o Weddi a Gwasanaeth a wueUid
* i 'r Pummed o Dachweddy Degfed ar hagaìn o lonawr, a 'r Nawfcd ar hugain o Fai,
* gyd â golwg ar eu dibarháa:

" Ac yn gymmaint a darfod i Ni gymmeryd dan Ein Hystyriaeth Sylwodd y dywed-
* edig Annerchladau ; a darfod i ni, ar ol dyledus YatTriaeth, benderfynu ood i

* Arieriad y dywededig Ffurfiau o Weddi a Gwasanaeth gael eu dibarhâu :

•* Yn awr, iian hynny. Ein Hewyllys a'n Bodd ydyw^, bod galw yn ol gyimnaint o'n
* dywededìg Frenhmol Warant o'r Unfed Dydd ar hugain o Pehefin ün mil wyth ganS
* a dwy ar bymtheg ar hugain, yn y Flwyddyn Gyntaf o 'n Teyrnasiad, fel yr adroddwyd
* uchod : A Dod i Arferiad y dy\vededig Ffurfiau o Weddi a Gwasanaetb a wnaethpwyà
* i'r Pummed o Dachwedd, y Degfed ar hugain o lonawr, a'r Nawfed ar hugain o Fai-
* gael o hyn allan eu dibarhàu ym mhob Eglwys a Chapel Cadeiriol a Cholegol, yn hoU
* Gapelydd Colegau a Neuaddau o fewn Ein Pnf-Ysgolion yn Rhydychen, Caergrawn^
* a Dublìn, ac o'n Colegau Eton a Chacrwynt, ac ym mhob Eglwya a Chapel Plwyfol
* o fewn y Parthau hynny o'n T^yrnas Gyfunol a elwir Lloegr ac Iwerddon : Ac ua
* byddo i'r dywededig Ffurflau o Weddi a Gwasanaeth o hyn allan gael eu hargraphu
' a'u cyhoeddi gyd â, na'u cyBsylItu wrth, y Llyfr Gweddi Gyffredin a Liturgi Eglwys
" Gyfunol Lloegr ac Iwerddon.

•* Shoddedig yn Ein Llys yn St. Jame^s ; yr Ail Dydd ar bymtheg o lonawr, I85í,
** fujT Ail Flwyddyn ar hugain o'n Teyrnaaiad.

•• Trwy Orchymyn Ei Mawrhydi,-

•• S, H. WALPOLE."



ERTHYGLAU
A g7nuQw;d arnjnt gan ARCH-ESGOBION ac ESGOBION y ddwy Dalalth. a'i
hoU OFFEIRIAID, jn y Gjmmanfa a grnhaUwjd yn LLUNDAIN yn y Plwjddj'n
1562, er mw}n gocheljrd amiywiaeth barn, a chadarnháu Cyssondeb jnghjlch fwir
Grefjdd. A aa-argraphwjd trwj Orchymyn Ei FÀWRHYDI, gjd â 'I Frenhinol
Gyhoeddiad o 'u blaen hwynt.Gyhoeddiad o 'u blaen hwjnt

CYHOEDDIAD Y BRENHIN.
/-^AÌì Ein bod wrth Orditihád Duìe, t/n ol Ein Cÿfiawn DUl, yn AmdcUífynydd >

LT" Ffydd, a Gonjwch-Ljwiawdwr yr Eglwys, yn Ein Harglwjddiaethan h>Ti ; ÿr
ydym yn e» gyfTif yn dra yttunol á'n Swydd FrmMnol hon, a'n Zd gr^yddol
Ein Hun, gadw ac amddiffyn yr Eglwyí a roddwyd dan Ein Oofdt, yn Und gair
Gr^ydä, ae ynghwUmn Tangnefedd ; ac ràd dioddff i Tmddadleuon afrtidiol,
rmrafaeUon, neu (hcettiynau, gyfodi, a'r a aUo fagu rmryton yn yr Bgìwyi a 'r

Wladìcriaeth. Tybiatom gan hynny, ar BwyU yttyriol, ae urrOt Oyngor cynn^fer
o 'ji Eetgobion ag a elUd yìi gyfleut eu galic ynghd, yn gymnítcyt wtieud y Cy-
hoeddiad ty'n eanlyn.

Bod Erthjglau Eglwys Loegr (ÿ rhai a gymmeradwywyd ac a ausdurdodtcyd hyd
yn hyn, o 'r rhai y darfu i'n BoffHriaid yn gyffredtn ddodl «ti dwylatc tcrthynt)

yn cynnwyt gwir Athrawiaeth Eglwyt Loegr, yn gyttunol d Gair Duw : g rhal yr
ydym gan hynny yn eu ticrhdu acpneu cadamhAu ; </an orchymyn i 'n hoU Ddeii-
iaid caredig barháu yn yr ünffwrf broffet o honyra, a gwahardd yr A nghydfod Udaf
oddi tcrth y dywededig Erthyglau ; y rhai i "r diben hynny yr ydym yn gorchymyn eu
hargraphu o neteydd, a rhO'Jdi aMan Ein Cyhoeddiad hum gyd d hwynt.

Ein bod yn OruuKÍi -Lyiciawdwr Eghcys Loeçr : a bod, ot eyfyd dim ymryíon
ynghyìch y Llywodracth aüanol, am Orchymjnion, Canonan a Gosodedigaetháu eraül
pa rai bynnag yn perthyn iddi, i 'r Offeiriaid yn eu Cymmanfa eu trefnu a'u ttfyáMí,

wedi caeL Oennad yn gyntaf dan Ein Sel íydan i wneuthurfeUy, a .^innau yn cym-
meradwyo eu Bordlnhadau hynny a 'u Gotodedigaeihau ; tra na wntier un o honyní

yn wrthwyneb i Gyfrtííhiau a D^odau y Deymat.

Bod, u 'n Gofal Tywysog'ti, i'r Gwr EgUeytig wneuthur y Gwaith iy briodol iddyta ;

yr Etgobion a 'r Offeiriaúl, n amtcr bwygUydd Tn«wn Cymmanfa, ar «u hufudd Ddym-
uniad, a gânt Gennad dan Ein 8el Lydan, i ymgynghori ynghylch, a gwneuthur yr

fioU gufryw beihau ag a <cit'^U-r yn egtur ganddynt, ac y cyttunom Xi d hwynt, a

berthyn i ddfysgog bíirhád Aíhrawiaeth a Jìitgybìaeth Egltcyt Loegr tydd yr awr hon

yn sefydledig ; oddi wrth yr hon ni ddtodd^wn Xi ddim cnfnnriàüad neu ymadaw-
iad yn y radd leiaf.

Ein bod am yr amter pretennol, er darfod ccdi rhai TmrafaéUon annedwydi', etto

yn ymgymro yn hyn : Ddarfod i 'r hoU OffetricUd o fewn Ein Teymat bob amser yn
ewyUysgaraf ddodl eu dwyìaw wrth yr Erthyglau gotodedig hyn : yr hyn ty Brauf i

m, eu bod hwy oU yn cyttuno yngwir, arferol, a Uythyrennol feddwl y dywcdedig

Erthyglau ; a bod, hyd yn oed yn y Pyngdau manyìaidd hynny üe mae 'r Tniraf-

aclion presennol yn sefytt, pobt o bob math yn cj/mmeryd fod Erthyglau Eglwyt l^gr
drottynt .- yr hyn ty Bratcf ym mheUach etto, nad oet néb o ftonynt yn chicennych

ymadael A 'r Erthyglau tafadwy hyn.

T mynnicn gan hynny, yn yr TmrafaeUon manylaidd ac annadwydd hyn, y rhai

drot gifnnifer canto flynyddoedd, ac mewn gwahanol amteroedd a mannau a fuont

waith i Eglwyt Grist < 'w wneulhur, adael heibio bob manylaidd chwOio ym mhèUach,

a chau i fynu yr TjnddadJeuon hynny yn Addewidion Duw,fel y gosodir hw^'nt aUan
yn onffredin i rU yn yr Tigrythyr L&n, ac Tityr cyffredin Erthyglau EgUcys Losgr ya
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ERTHTGLAU CHEFYDD.
ej hol Jti; ac ìta chaffo neb o hini aUan nac Argraphu na Phregethu i yrrùi j/r

Erthyglau metpn un modd^ eiOir ymotívfng iddynt yn eu Hjstiir eglur a tíì^iflawn

;

ac ni diaiff roi ei Synioyr neu ei Ddeongliad ei ?tun i fod yn Feddwl yr EríhyglaUt

eiihr eu cymmeryd yn Tstgr y Llyihyren a 'r Gramniadeg,

Bodf os rhydd rhyw DdarUertydd cyhoedd yn un o 'n dwy BrÌ/-Fsgolf ncu ryw Ben
neu Feistr Coleg, neu ncb araü yn neiUduol yn un o honyiU, rytc rttyriaedt neicydd

t un o'r ErthyglaUf neu ddarUain ar gyhoedd, tr^nu, nea gynnal, un Ddadl
gyhoeddiLS, neu oddef cytinal un o 'r cyfry%o meum un wedd yn un o'n dwy Brif-

Fsgol, neu 'n Coìegau yn neÌUduol ; neu, os pregetha un Dijìnydd yn y Prif-Tsgollon,

neu argr^hu dim yn un wcdd, yn amgen nag a sefyd^yd eisoes mcwn Cymmaìifa
trwy Ein Cyd-syniad Brenhinol ; iddo e^, neu Jttry y Tro$eddxcr, fod dun Bwys Ein
Banfoddlonrwydd, a Barn yr EgUeys yn Ein Commissitim Eylwysig, yn gystal a neb

araU .- ac Nyni afynn-mi wded gunieutìiur Cospedigaeth addas arnynt.

Y NAMYN UN DEUGAIN ERTHYGLAU CREFYDD.

1. Am Ffydd yn y Drindod
Sanctaidd.

NID oes ond un gwir Dduw bjrw,

tragywyddol, heb gorph, heb ran-

nau, heb ddîoddefiadau ; o anfeidrol

allu, doethlneb, a daioni ; Gwneuth-
urwr a Chynhaliwr pob peth gweledig
ac anweledig. Ao yn Cndod y Duw-
dod yma y mae tri Pherson, o un syl-

wedd, galluowgrwydd, a thragy\vydd-
oldeb ; y Tad, y Jlab, a 'r Yspryd Glân.

IL Am y Gair, neu Fab Duu\ yr hwn
a wnaethpwyd yn wir Ddyiu

YMAB, yr hwn yw Gair y Tad,
cenhedledig er tragywyddoldeb

gan y Tad, gwir a tliragywyddol Dduw,
ac o 'r un sylwedd â 'r Tad, a gymme-
tx>dd natiii dyn ym mru'r \\'ýryf fen-
dlgaid, o'i sylwedd hi : fel y mac dwy
natur berffalth gyían-gwbl, sef y Duw-
dod a'r Dyndöd, wl eu cyssylltu
ynghd yn im Peison, na wahenir
byth, o'r rhai y mae un Crist, gnir
Dduw a gwir Ddyn, yr hwn a
wlrddîoddefodd, a groeshoeli^ryd, a
fu farw, ac a gladdwyd, i gymmodi
el Dad ä nyni, ac i fod yn aberth,
nld yn unig dros euogrwydd pechod
grwreiddiol, eithr hcfyd dros weith-
redol bechodau dynion.

m. Am Dditgyniad Crist i UJfern.

MEGIS y bu Crist farw drosom, ac
y claddwyd ef ; feliy hefyd y

mae i w gredu, iddo ddiígyn i Uffem.

IV. Am Adgyfodiad Crist.

CRIST a wir-adgyfododd o feirw, ac
a gymmerodd drachefu ei gorpli,

gyd ä chnawd ac esgym, a phob peth
& berthyn I ber£feithrwydd naturiaeth
Dyn ; a 'r hyn y dyrchafodd efe i 'r

Nefoédd, ao yno y mae yn eistedd
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hyd onl ddychwelo i farnu pob dyn
y dydd diwìdaf.

V. Am yr Yspryd Glän.

YR Tsprj-d Glân, )Ti deiUiaw oddí
wTth y Tad a'r Mab, sydd o un

sylwedd, mawThydi, a gogonlant, â'r
Tid a'r Mab, gwir a thragywyddol
Dduw.

VI. Bod yr Ysgrythyr Làn yn ddig.
onol i lachawdwriaeth.

YMAE yr Ysgrythyr Lân yn cyn-
nwys pob peth angenrbeidîol i

lachawdwriaeth : fcl na<1 ydys yn
gofyn bod i neb gredu buth bynnag
na ddarlienir ynddi, neu na ellir ei
brofi \5Tthi, m^is erthygl o'r Ffydd,
na'i Tod yn anghenraid i lachawd-
wriaeth. Dan Enw yr Ysgrythyr Lân
yr ydym yn deaU y cyfryw Lyfrau
canonaidd o'r Hen Destamcnt a'r
Newydd, a'r na bu eriôed ddim am-
meu yn yr Eglwys am eu hawdordod,

Enwau a rhifedi y LLYFRAU
Canonaidd.

GENESIS,
Eiodtis,

L^tictis,
A'umeri,
Deuteronomium,
Josua,
JBamwr,
Ruth,
L Samuel,
IL Samuel,
I. Brenhinoedd,
IL Brenhinoedd,
I. Clironid,
II. Chronicl,
I. Etdras ; neu, EzTa,
IL Esdraì , neu, NehiemíCah,
EstTier,

Job,
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Psalmau,
jyiarhebion,
Ecclesiastes ; neu,y Pi-egethwr,
Cantica ; neu, Ganiadau Salomon,
Y IV Prophwÿd mwyaf,
Y XII Prophwyd lleiaf.

A 'r Llyírau eraill (fel y dywed
fíierom) y mae'r Eglwys yn eu dar-
Uain er esampl buehedd, ao addysg
moesau ; etto nid yw yn eu gosod i

sicrhâu un athmwiaeth ; y cyfryw yw
y rhai sj-'n canlyn :

IIL Ksdras,
IV. Esdras,
Tobit,
Judith,
Y darn arall o Lyfr Esther,
lAyfr y Doethineb,
lÀyfr Jesiis fab Sirach,
Baruch Brophwyd,
Cán y tri Llangc,
äistori Susaniia,
Histori Bel a 'r Ddraig,
Gweddi Manasses,
1. Jllnccabeaid,
IL Maccabeaid.
HoU Lyfrau y Tcstament Newydd,

fel yr ydys yn eu dcrbyn yn pyfFredin,

yr ydym ni yn eu dcrbyn, ac yn eu
eyfrif j-n Ganonaidd.

VII. Am yr Hen Destament.

NID yw'r Hen Dcstaniont wríh-
wyiieb i 'r Ncw-ydd : oblegid JTI

yr Hcn Desiament a'r Ncwydd^ cyn-
nygir byA^-yd tragy\vyddol i ddyn trwy
Grist, yr hwn yw'r unîg GyfryngwT
rhwng Duw a dyn, ac cfe yn Dduw
ac yn Ddyn. Am hyriny nid iawn
gwrando Ifuant y rhai sy'n tybicd
nad oedd yr hen Dadau yn disgwyl
ond am addewidion trangccdig. Ij
nad yw'r Gyfraith a rodd^ryd gan
Dduw trwy jloses, hyd y perthyn 1

Seremoniau a Defodau, yn rhwymo
Cristionogion, ac nad j-w anghen-
raid derbyn ei Gorchymynion hi am
LyTTodraeth bydol mewn un wlad-
wriaeth ; etto er hynny nid oes un
Cristion yn rhdd oddi WTth üfudd-
dod i 'r Gorchymynion a ciwir Moesol.

VIII. Am y tri Clsredo.

^T" TRI Chrcdo, scf, Credo Wicea,
JL Credo Athanasius, a'r bwn a
elwir yn gîiîredin Crcdo r ApnstoHon,
a, ddylid yn gwbl eu derljyn a 'u crcdu :

oblegid fc eüir eu profì tr^vy ddiddadl
warantrwydd yr Ysgrythyr Lân.

IX. Am Bechod Gicreiddiol, neu
Aiiedipol.

NID yw Pechod Gwreiddiol yn
sefyll o ddilyn Adda (megis yr

ofer siarad y Morganiaid) eithr bai

a Uygredigacth natur pob dyn ydyw
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a'r a genhedlir yn naturiol o hil Adda,
trwy^ hyn y mae dyn wedi myned
yn dra-phell oddi wrth gyfiawnder
g\n'eiddioI, ac y mae o'i naturiaeth
ei hun à'i ddychwant ar ddrygioni,
fel y mae'r cnawd bob amser yn
chwennychu yn erbyn yr Yspryd

;

ac am hynny ym mhob dyn a enir
i'r byd hwn, yr hacddai ddigofaint
Duw, a damnedigaeth. Ac y mae'r
IlwgT natiu- yma yn aros, îc, yn y
rhai a ad - genhedlwyd ; o herwydd
pahim nid yw chwant y cnawd, a
elwir yn y Groeg, phronenui sarhos,
yr hyn a ddeongl rhai doethineb, rhai
gwn, rhai tuedd, rhai chwant, y
cnawd, yn ddarostyngcdig i fryíraith
Dduw. Ac cr nad oes damnedigaeth
i 'r rhai a gredant, ac a fedyddir ; etto
raae'r Apostol yn cyfaddef, fod mewn
gìvn a thiachwant, o hono ci hun,
ûaturiaeth pechod.

X. Am Ewyllys Widd.
CYFRYW yw cyflwr dyn, wedi

Ovymp Adda, na's gall o'i ncrth
natuTÌol a i weithredoedd da ei hun
ymchwelyd nac ymddarparu i ffydd,

ac i alw ar Dduw : o herwydd pahnm
ni allwn ni \vucathur gweithrcdoedd
da, hotî a chymmerady gan Dduw,
heb ras Duw 'trwy Grist yn ein rhag.
Haenu, fel y bo ynom ewyllys da, ao
jTi cydweithio â ni, wedi y dêl ynora
JT eAvylIys da hwnnw.

XI. Am Gyfiawnhâd Dyn.

FE 'N cyfrifir yn gyfiawn ger bron
Duw, yn unig er rawyn Hacdded-

it.T.ethau ein Harglwydd a'n Hiach-
awdwr Icsu Grist, trwy Fíydd, ae nid
herwydd ein gweithredoedd neu ein

haeddiantein hunain. AmhynnyAth-
rawiaeth gwbl-iachas, dra-Ilawn o
ddiddanwch, yw, niai îrwy Ffydd yn
unig y 'n cyfiawuliêir ni ; fcl yr hys-
pysir yn helaethach yn yr Homili
am Gyfiawnh.âd.

XII. Am fj^eìthredoedd da.

ER na ddichon Gweithredocdd da,

y rhai y.v ffrwytlinu Ffydd, ae
sy'n canlyn Cyíiawnhâd, ddilëu cin

pcchodau, a goddcf eilliaf cyfia\vn

ÎFam Duw ; etto maent yn foddlon

ac yn gymmeradwy gan Dduw jTig

Nghrist, ac yn tarddu yn angenrhcid-

iol allan o wir a bywiol Ffydd ; yn
gTTnmaint ag y gcllir adnabod Ffydd
fj-wiol wrthyiit hwy, mor amlwg ag

y gcUir adnabod pieu wrth y flnrwyth.

XIIL Am fyeithredoedd cyn Cyf-
iawnhâd.

NID yw'r gweithredoedd a wneler
cyn (cael) gras Crist, ac Yspryd-

oliaeth ei Yspryd ef, yn boddloni
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Dnw, jTi gymraaint ag nad ydynt yn
tarddu o äydd yn lesu Grist ; ac nid
nt cbwaith yn gwneuthnr dynion yn
addas i dderbyn graa, neu ifel y dywcd
yr Yf2ol-ddlfiniTT) yn har-ddu eras o
jymbi-purwydd : eithr yn hytracli, am
nad yilys yn ou gwneuthur mcgis yr
ewyüysiodd ac y gorehyniynodd Duw
cu gwneuthur h\Tynt, nid ydyra yn
ammeu nad oes natur pecbod yn-
ddynt.

XIV'. Am jyeithredoedd dro» ben a
orchymi/nwyd. '

GWEITHREDOEDDoewylIys
dyn ci bun. hcblaw a thros bën

Gorchymynion Duw, y rha! a alwant
yn Weithredoedd Superero^asiwìi, ni

êllir eu dysgu heb Tyfye ae annuw-
ioldeb. Oblcgid trwyddynt y raac
dynion yn dangos cu bod yn talu i

Dduw, nid yn uni2 gymmaint ag y
maent yn rhwymedig i 'w wiieuthur,
ond eu bod yn gwncuthur mwy cr ei

fwyn ef naz sydd angenrheidlol wrth
rwymedig ddyled ; pan y mac Crist

yn dywâyd yn oleu, Gwedi i chwi
wneuthnr y cwbl oll a'r a orchymyn-
vryà. i chwi, dywedwch, Gweision an-
fuddiol ydym.

.KV. Am Grist t/n unig yn dditechod.

CRIST, yngwirionedd ein natnr-
iaeth ni, a wnacthpwyd yn gyfF-

elyb i ni ym mhob peth, oddi eithr
pechod yn unig, yr hwn yr ocdd efe

yn gwbl iach oddi WTtho, yn pystal
j-n ei gnawd ac yn ei yspryd. Efe a
ddacth i fod yn Oen difrycheulyd, yr
hwn, trwy ei aberthu ei hun unwaith,
a ddilëai bechodau 'r byd : a phechod
ifel y dywed Sant loan) nid oedd yn-
ddo ef. Eithr nyni bawb craill (er

ein bedyddio a'n haU-eni yng Nghrist)
ydym er hynny yn llithro mewn
Uawer o bethau ; ac 03 dywedwn nad
oes ynom bechod, yr ydym yn ein
twyüo ein hunain, a'r gwirionedd
nid yw ynom.

XVI. Am Btchod ,^'tcedi Bedi/fid.

NI D y^T pob pechod marwol a
wneler o wirfodd gwedi Be-

dydd, jTi tiechod yn erbyn yr Yspryd
Glân, nac yn anfeddeuoL Ö herwj-dd
paham, nid iawn naccâu caniattâd ed-
ifeirwch i 'r sawl a syrthiant mewn
pechod ar ol Bedydd. Gwedi darfod
1 nl dderbyn yr Yspryd Glân, ni a
allwn ymadael â'r Gras a rcddwyd i

ni, a syrthi ) mewn pechod, a thrwj-
R.'is Duw ejfodi drachefn, a givellhâu
ein bucheddau. Ac am hynny y mae 'r

cyfryw i'w condemnio, a ddywedant,
oa allant bechu mwy tia byddor.t
hyw yma ; neu a wadant, nad oes
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ll6 i'r rhai a wir ediiarhao i gael

maddeuant
XVn. Am Raeluniceth ac Etholed-

^gaeth.

RHAGLUNIAETH i fywyd yw
tragywyddol arfeeth Duw, trwy'r

hon (cyn gcéod seUiau 'r byd) y darfu
iddo trwy ei Gyngor, dirgel i ni, ddî-
anwadal derfynn gwared oddi wrth
feUdith a, damnedieaeth, y rhai a
ddarfu iddo ddethoí yng Nghrist o
ddynol ryw, a'u dwyn trwy Grist i

lachawdwriaeth dragywyddol, megis
llestri a wnaethpwyd i anrhydedd.
O herwydd paham. y rhai a ddarfn i

Dduw eu cynnysgaeddu â chyfryw
ragorol ddawn, a alwyd yn ol arfaeth
Duw, trwy ei Yspryd ef yn gweithlo
mewn pryd amserol : hwynt-hwy sy
trwy ras yn ufuddhâu i 'r alwedig-
acth : hwynt-hwy a gyfiawnhêir yn
rhad : hwynt-hwy a wneir yn feibion
i Dduw trwy fabwys : hwj-nt-hT\y a
wneir yn gyffelyb i ddelw ei unlg-
rjiedig Fab ef lesu Grist : hwj-nt-hwy
a rodiant yn grefyddol mewi: gweith-
redoedd dá ; ac o'r diwedd, trwy dru-
garedd Duw, a feddiannant ddedwydd-
fyd tragywjddol.
Megis y mae duwiol ystjrried Rhag-

luniaeth, a'n Hetholedigaeth ni yng
Nghrist, yn Uawn o ddiddanwcfi
melus, hyfryd, ac annhriethol, i 'r

duwiolion, a'r rhai sydd yn cljrwed
ynddynt eu hunain weithrediad Ys-
pryd Crist, yn marwhûu gweithred-
oedd y cnawd a'u haelodau daearol,
ac yn tynnu i fynu eu meddwl at
bethau uchel a nefol ; yn gystal o-

blegid ei fod yn cadamliâu yn fawr ac
yn cryfhâu eu ffydd am lachawdwr-
iacth diagj-wyddol, i 'w mnynhâu
îrwy Grist, ag oblegid ei fod yn gwres-
og-ennynu eu cariad tu ag at Dduw

:

felly i 'r rhai manylaiùd, a clmawdol,
sydd heb Y'spryd Crist ganddynt, fod

I Eam Rhagluniaeth Duw jm wastadol
ger bron eu Uygaid, sydd yn dram-
g«ydd tra pheryglu.?, trwy'r hwn y
mae'r diafol yn eu gwthio, naill ai i

I

anobaith, ai ynte i ddifrawwch aflan-

af fuchedd, nid dim Uai peryglus nag
anobaith.
Heblaw hjmny, mae'n rhaid i ni

dderbyn addewidion Duw yn y cyf-
ryw fodd ag y maent wedi eu gosod
aílan i ni yn gyi&oiin yn yr Ysgryth-
yr Lân ; ac yu ein gweitbrcdoedd gan-
lyn ewyllys Duw, yr hwn a eglurwyd
i'ni j-n amlwg j-ng Xgair Dnw.

XVIII. Am gaffael lachawdwriaeth
drasyu-yddol trwy Enw Criít yn
uníg.

\r MAE'N rliaid hcfyd cytrif yn
X feUdigcdig y sawl a rj-fygant
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ddyìvodyd y bydd pob dyn >ti gad-
«edig trwy'r Gyfraith neu'r Sect y
mae jti ei phroffesu, os bydd efe ddi-
wyd i lunio ei fuchedd yn ol y Gyf-
raith honno, a goleuni Natur. Canys
ymae'r Yssrythyr Lân yn gosod allan
1 ni }Ti unig Enw lesu Grist, trwy'r
hwn y bydd raid i ddyniou fod jti

gadwedig.

XIX. Am yr Eglwys.

EGLAWS weledig Crist yw Cyn-
nulleidfa y Ffyddloniaid, j-n yr

hon y pregcthir pur Air Duw, ac y
gwcinyddir y Sacramentau yn ddy-
ladwy j'n ol ordiuhâd Crist, ym mhob
peth a 'r aydd angenrheidiol eu bod yn
yr unrhyw.
Megis y eyfeiliomodd Eglwys Je-

rusalem, Alexandria, ac Antiochia

;

felly hefyd y cyfeiliornodd Eglwys
Rufain, nid yn tmig yn eu buchedd
a duU eu Seremoniau, eitlu- hefyd
mewn matterion Ffydd.

XX. Am AiiMurdud yr Bglwys.

YM.VE i 'r Eglwys allu i osod Def-
odau a Seremoniau, ac awdurdod

mewn Ymrafaelion ynghyloh y Ffydd

;

ac etto nid oyíreithlon i 'r Eglwys or-

dcinio dira a'r y sj-dd wrthwyncb i

ysgrifcnedig Air Duw, ae ni's gall

felly osponio im Ile o'r Ysçrjrthyr
Lân, fcl y bo yn wrthwyneb i io ar-

all. Am hjTiny, cr bod jr Eglwjs
yn dyst ac jti geidwad ar yr Ys-
grythjT Lân ; er hyimy, megis na 's

dylai hi ordoinio dira yn erbyn yr
unrhyw, felly heblaw 'r unrhyw ni
ddylal hi gymmell dira i 'w grodu er
anghenraid i lachawdwriacth.

XXÍ. Am Atodicrdod Cynghorau
diífredin.

CYNGHORAU Cyftrcdin ni's goUir
cu casglu ynghd hob orchjTnj-n

ac Ewyllys Tj^vysogion. Ao wedi eu
casglu ynghd (yn gymmaint ag nad
ydjTit onü Cynnulleidfa o ddynion,

'r rhai ni Iywodracthir pawb gan
Ysprj-d a Gair Duw) hwy a aUaat
gyfeiliomi, ac weithiau fe Jdaríu
iddynt gyfeiliomi, a hynny mewn
pethau a bcrthynant i Dduw. O her-
wydd paham, y pethau a ordeinir
ganddjTit megis j'n anghcnraid i

lachawdwTiaeth, nid oes iddynt na
uerth nac awdurdod, oni eUir dangos
ddaríüd eu tjninu aUan o'r YsgrjthjT
Lân.

XXIL Am y Purdan.

NID jrw Athrawiaeth Eglwys Ruf-
ain ynghylch Purdan, Fardyn-

au, anrhydeddu ac addoli Delwau a
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Chreiriau, ac hefyd galw a gwcddîo ar
y Saint, ond peth j'smala, o wag ddy-
chjTumyg, ac heb ei sciiiy ar un war-
ant 'r YsgrjOhjT Lân, ond yn hytr-
ach j^igwrthwyneb i Air Duw.

XXIII. Am ffeini yn y Gyn.
nuüeidfa.

NID cyfreithlon i neb gymmcryd
amo swj-dd prcgcthu ar gyhoedd,

neu weinyddu y Sucramentau JTI y
GyimuUeidfa, hyd oni alwer ef yu
gyfreithlon, a'i ddanfon i wasanaeth-
u 'r unrhj'W. A 'r rhai hynny a ddy-
lem ni fanm cu bod wcdi cu galw yn
gyfreithlou a'u danfon, a ddethol-
wyd ac a alwyd i 'r g^vaith hwn gaii
ddynion sj'dd âg awdurdod gyhoedd
wedi ei rhoddi iddynt yn y Gynnull-
eidÉi, i alw a danfon Gweiuidogion i

wiuUan yr Arglwj'dd.

XXIV. Am lefaru yn y GynnuUeidfa.
yn y cyfryw dafbdiaith ag a ddeall.
o 'r bobl.

PETH Ilwyr wrthwyneb i Air Duw,
ac i arfer y Brif Eglwys gynt, yw,

gweddîo yn gyhoedd jm j-r Eglwys,
neu weinyddu'r Sacramentau, mewii
taíodiaith na bo'r bobl jti ei dealL

XXV. Am y Sacramentau.

NID yw'r Sacramentau a ordein-
iwyd gan Grist, jni imig yn ar-

wj'ddion neu yn argoélion o brofjcs
Cristionogion ; ond yn hytraeh y
maent j'n rhyw dystion dîogel ae a'i

\vyddion effoithiol o ras Öuw, ar-
ewyUjs da tu ag attom ni, trwy y
rhai y mac cfe jii gweithio yn anwel-
edig ynom ni ; ac nid jti unig jn
bjrwháu, ond hefyd yn ncrthu ac yn
cadanihâu ein tfydd ni ynddo ef.

Y mae dau Sacrament a ordciniwyd
gan Grist cin Harglwjdd jn yr Èl-

,

engyl ; scf, Bcdydd, a S\vpper yr Ar-
glwydd.
Y pump hj'nny a elwir j'n gyffred-

inol yn Sacramcntau ; scf, Conffirin-
asiwn, Penjd, Urddau, Prîodas, ac
Enneiniad diweddaf ; nid iawn eu
cyfrif yn Sacramentau'r Efcugyl, eithr
yn gyfryw ag a dyfasant, rhai o Iygr-
edig ddilyn jt Apostolion, rhai yd-
ynt ystâd o fuchedd a gymmeradwyir
yn jT YsgrythjT Lân : ond etto nid
ocs ynddynt gyffolyb natur Sacra-
mentau, ag mewn Bedydd a Swpper
JT Arglwjdd ; am nad oes ynddynt
nac arwydd gweledig na Seremoni a
ordciniwTd fau Dduw.

Is'i ordciniwyd mo'r Sacramentau
gan Grist i Iygadrythu araynt, neu
i'w dwyn oddi amgylch ; ond er mwyn
bod i ni eu harfcr yn ddyledus. Ac yn
y cj-frj^T rai yn unig a'r sydd yn eo
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derbyn yn dellwng, y mae ganddynt
effaith neu weithrediad iacbua: ondy
Eawl a'u dcrbyniant yn annhcUwng,
k ynnillant iddynt eu hunain famed-
igaeth ; fel y dywed Sant Paul.

XXVI. A'ad yw Annheilyní(áud y
Gweinidneion yn rhwystro /(weith-
reUiad y Sacramentau.

ER bod yri yr Eghrj's weledig bob
amücr rai drwgynghymmysg â'r

rhal da, a b'xl weithiau i'r rhai drwg
yr awdurdod bennaf yTigwetnidogacth
y Gair a 'r Sacramentan ; ctto, yn
gymmaint ag nad ydynt jtq gívneuth-
ur hynay yn eu henw eu hunaîn, ond
yn enw Crist, ac mai trwy ci gom-
mlsiwn a'i awdurdod ct y macnt yn
gAveinyddu; nyni a allwn aífcr eu
gweinidogaeth hwy, trwy wTando 'r

Gair, a derbyn y Sacramentau. Ac nid
yw cu hanwircdd hwy >-n tynnu ym-
aith tîrwyth ordinUâd Crist, nac yn
Ilcihäu gras doniau Duw oddi \vTth y
cyfryw rai a'r sy trwy ffydd yn iawn
dderbyn y Sacramentau a weinyddir
iddynt, y rhai sydd eticithiol oblcgid
crdinhâd Crist a 'i sddewid, er eu
gweinyddu gan ddynion drwg.
Er hynny i gd, fe bcithyn i ddis-

eyblaeth yr EelwTS, bod ymofyn am
Wcinidogion drwç, a bod i'r rhai a
fo'n gwyBod eu bciau, achwyn arnynt

:

ac o r diwcdd, gívcdi eu cael yn euog,
trwy fam gyfiawn bod eu diswyddo.

XX^1I. Am Fedydd.

^7 ID j-w Bedj'dd yn unig j-n arwydd
X o broftes, iicu j-n n6d gwahan-

iaeth, i adnabod Cristionogion oddi
wrth Anghristionogirn : eithr y mae
hefyd yn arwydd o'r Adgenhedliad,
ncu'r Ail-enedigaeth ; tnvy'r hyn,
nicgis trwy offeryn, yr impir yn yr
Eglwjs y rhai a dderbyniant Fedydd
jTi iawn

;
yr arwyddir yn welcdig, ac

y stlir trwy'r Yspryd Glân, jrr add-
pwidion am faddcuant pechodau, a'n
mab»vysiad i fod yn feibion i Dduw

;

y cudairnhêir Ffydd, ac yr ychwanegir
Gras, trwy rinwedd gweddi at Dduw.
Bcdjdd Plant ieuaingo a ddylid er
dim ei gadw yn yr Eglwys, megis peth
yn cwbl gjttuno âg ordiûhad Crist

XX\^II. Am Swpper yr Arglwydd.

NID jrw Swppcr JT Arglwydd jrn

uiiig jTi arwj'dd o'r cariad a ddj'íai

fod gan Gristionogion i'w gilydd ; oud
yn hytrach Sacrament jtv o'n Pryncd-
igaeth trwy farwolaeth Ciist : jti gj-m-
maint ag i'r rhai a'i derbyiiiant jn
iawn, yn dcilwng, ac mcwn ffjdd, y
Uara jt ydj-m ni yn ei dorri, sy gyfran-
nogaetb Corph Crist ; a'r un modd

ni

Cwppan y Fendlth sy gjfrannogaet;!
Gwaed CrisL
Traws - sylweddiad (neu ncwidiad

sylwedd y Bara a'r Gwini yn Swppcr
yr Arglwydd, ni ellir ei broti wtüí yr
YsgrythjT Län ; ond y mae yngAvrth-
wyneb i cglur eiriau'r Ysgrj'thyr, yo
dadjTucliw elyd naturiaeth Sacrament,
ac wcdi rhoddi achlysur i lawer o ofer-
goelion.
Corph Crist a roddir, a dderbynir, ac

a fwjtlêir yn y Swppi r, yn unig mewn
modd nefûl ac ytiir.t dol. A'r cyfrivng
trwy'r hwn y deroj-nir ac y bwj-ttêil
Corph Crist yn y Swpper, Yv: Ffj'dd.
Sacrament Swpper JT Arglwydd,

wTth Ordinhäd Crist, ni roid i'w gadw,
ni ddygid oddi amgj-Ieh, ni ddyrch-
efid, ac nid addolid.

XXIX. Xad yw'r Annuiuiolion yn
bwi/tta Ccrph Crist wrth arfer
Swpper yr Arglwydd.

YR Annuwiolion, a chyfryw lal
nad ocs ganddynt Ffydd fywiol,

er eu bod yn gnawdol ac yn wcledig
â'u dannedd jn cnoi (fel y dywed
Sant Awsítin^ Sacrament Corph a
Gwaed Crist ; er hynny nid ydynt
mewn modd j-n y byd yn gyfiiúinog-
ion o Grist, ond yn hj-trach i'w bara-
edigaeth eu hunain, jn bwj-tta ac yn
yted arwj'dd ncu Sacrament peth mor
fawr.

XXX. Am y ddau ryw.

NI ddj-lid n.accâu Cwppan yr Ar-
glwydd i'r LR-ygion : canj's dwy

ran Sacramcnt yr .Arglwydd, wrth
ordinhâd a gorchymyn Critt, a ddylid
eu gweinyddu i bob Cristion yn gjrff-

elyb.

XXX.I. Am un Aberth Crist a gyf-
lawnwyd ar y Groes.

ABERTHIAD Cri.st, a «"nacd un-
waith, sy berftaith brj-nedigaeth,

boddhâd, ac iawn dros holl bechodau'r
byd i gí d, yn gystal gwreiddiol a
gweithredol ; ac nid oes iawn arall am
bechod, ond hwnnw yn unig. O her-
wydd paham, nid oedd abcrthau'r
Offerennau, y rhai yn gyfíredin y dy-
wedid fod yr Offeiriad yn aberthu
Crlst ynddynt dros y byw a'r meirw,
1 gael maddeuant am y gosp neu'r
euogrwydd, ond chwedlau cablaidd, a
siommedigacthau pcryglus.

XXXII. Am Bì'iudas Gweinidogion,

NI orchymj-nir i Esgobion, Offeir-

iaid, a Diaconiaid, trwy Gyfiaith
Dduw, nac i addimedu buchedd an-
nyweddiaeth, nac i ymgadw rhag piî-

odas : am hjTmy mac u gyfrcìttüoo



ERTHYGLAU CREFYD .

idclîTit bwytljau, megia i bob Cristioii

arall, wreicca yn ol eu deall eu bunain,
fel y bônt yn barnu fod yr iinrby-w yn
gwasanaeth oreu i dduwioldob.

XXXIII. Am Ddjpüoìt a ysgymmun-
wyd, pa wedd y dylid eu gochel.

YDYN trwy eglur eybocddiad yr
Eglwys a iawn dorror ymaith

oddl wrth undeb yr Eglwys, ac a
ysgymmuner, a ddylid ei gymmeryd,
gan holl lîaws y ffyddlonlaid, mcgis
Ethnig a Phublican, byd oni chyni-
modcr ef jni gjhoedd trwy benyd, a'i

ddcrbyn i'r Eglwys gan Famwr y bo
iddo awdurdod i hyniiy.

XXXIV. Am Draddodiadau'r Eg.
Iwys.

NID yw anghenraid bod Ti-addod-
iadau a Seremoniau ym mhob

Ue yn yr un modd, neu yn gwbl
gyffclyb ; canys hwy a fuant bob
amser o amrywlol fodd, ac a ellir

en newidio me^vn anirywiol wlcdydd,
amserau, ac arfcrion dynion, tra na
ordeinier dim yn crbyn Gair Duw.
Pwy bynnag o'i fam nciUduoI ei hun,
o'i íodd, ae o Iwyr fryd, j-n gyhocddus
a dorro draddocliadau a scrcmoniau'r
Eglwj's, y rhai n id ydynt wrthwyneb
i Air Duw, ac a ordciniwyd ao a gym-
meradwywyd tn^-y awdurdod gyflred-
in, a ddylid oi gcryddu yn gyhocddus,
fel yr ofno eraill Avneuthur y cyffelyb,
megis un yn troseddu j-n erbyn trefn
gyffredin jt EglíV)-s, ac jii bri\vo awd-
mdod y LlyAvodracfhwr, ac yn archolli
cydwybodau y brodyr gwcinion.
Y mae gan Eghvy3 wahanol pob

cenedl awdurdod i ordcinio, newidio,
a diddymmu seremoniau neu ddef-
odau'r Eelwys. a ordeiniwyd yn unig
trwy awdurdod dyn, cyd gwneler pob
pcth er adciladaeth.

XXXV. Am Hnmiliau.

YMAE ail Llyfr yr Homiliau, y
cyssylltasom eu hamryw enwau

dan yr Erthygl yina, yn cynnwys
Athrawiaeth dduwiol ac iachus, ao
angenrheidiol i'r amscrau hjTi ; meg-
is y mae Uyfr cj'Titaf yr Homiliau,
a osodwy'i ailan >"u amscr Edwrird y
Chweched : am hynny yr ydyra jTi

bamu fod eu darllain hwy jti jt Eg-
Iwysi gan y Gweinidogion, yn ddì-
esgeulus, ac jm Uawn llythyr, fel y
gallo'r bobl cu deall.

Am Enwau'r Homiliau.

l J3Í iawn Arfer yì- üglwys.
jTÍ 2 Yn erbyn perygl Delw-add-

nliad,

3 Am adgyweirío a chadw Egìwyii
yn Idn.
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4 Am fFeithredûsdd da .- yn gyntn/
am Ymprydio.

5 Yn erbyn Gìuthineh a Meddwdnd.
6 Yn erbyn Diliad rh wychüm.
7 Am fVeddi.
8 Am Le ac Amser Gweddi.
9 Y dylid gweinyddu Gweddi Gyff-

redin a Sacramentau mewn iaith

J^dnabyddus.
m barchus gymmeriad Gair
Duw.

1 1 Am roi Elusen.
It' Am Enedigaeth Crisr.

Ij Am Dd'ioddefaint Crist.

U Am Adgyfodiad Crist.

15 Am dderbyn Sacrament Corph a
Gwaed Crist yn deilwng,

16 Am ddoniaii'r Yspiyd (ílàn,

17 Ar iyytlmos y Gweddi'au.
18 Am Ystád Pn'odas.
19 Am Edifeirwch.
20 Yn erbyn Seguryd.
21 I'íí erbyn Gwrthryfel.

XXX^^. Am Gyssegriad EsgobUm a
Gweinidogion.

MAE I.lj-fr Cys.segriad Archesgob-
ion ac Esgobion, ac Urddiad Off-

ciriaid a Dìacouiaid, a osodwyd allan
yn ddiwcddar jti amser Edward y
Chwechcd, ao a gadamhawj-d jr un
amser trwy awdurdod Parliament, yn
cj-unwys yuddo bob peth angcnrheid-
iól i gyfryiT Gyssegriad ac Urddiad:
ac nid oes ynddo ddim y sj-dd o hono
ei hun yn ofer-goclus ac annuwioL
Ac am hynny, p\vy bynnag a gysseg-
nvyd neu a urddwyd j-n orDefodau r
Llyfr hwnnw, er jrr ail flT\Tdd)-n o 'r

unrhj-w Frenhin Edward hj-d jrr ara-
ser yma, ncu ar ol hjm a gys.segrir

neu a urddir yn ol yr unrhyív Ddef-
odau, yr ydym ni yn ordeinio, bod y
cytrj-\v rai oU wcdi eu cyssegru a'u
hurddo yn iawn, yn drefnus, ao yn
gyfreithlon.

XXXVII. Am Lyrwodraethwr
Dinasaidd.

MAWRHYDI y Frenhines biau y
GaUu pennaf o fewn y Deymaa

hon o Loegr, ac eraiU o 'i Harglwydd-
iaethau : i 'r hon y perthyn Pen-rheol-
aeth pob Ystad y DeyiTiaa Iion, pa un
bj-nnag fônt ai Eglwysig ai Dinasaidd,
ym mhob rhjnv achosion : ac nid yw,
ac ni 's dylal fod, yn ddarostyngedig i

un Llywodraeth estronol.
Lle 'r ydj-m j-n rhoi 1 Fawrhydi 'r

Frenhines y Llywodracth bennaf, wrth
ba cnwau yr ydym ni yn deaU fod
meddyliau rhj-w bobl enllibus yn ym-
rwystro; nid ydym ni yn caniattâu
i 'n Tywysogiou na Gweinidogaeth
Gair Duw na 'r Sacrampntau ; j-i- hyn
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bcth liefyd y mae 'r Gorchymyn a os-

|

odwyd aílan yn ddiweddar gan cin
Brcnhines Elisabeth, yn ei dystiol-

aethu 'n çwbl cglur : ond y Rhagor-
fraint lionno 'n uuig, yr ydyra yn
gweled ei rhoi bob amser i bob T>^vys-

og duwiol yn jt Ysgr>th>T lün gan
IMuw oi hun ; hynny y\v, y dylent
lywodraothu ar bob cyilwr a gradd
a orchym>-nwyd dan eu gofal gan
Dduw, pa un bynnag fyddont ai

Eglw^'sig ai Tyinhorol, ao attal â 'r

oleddyf dinasaidd y rhai cyndyn a 'r

dr^Tg-weithredwr.
Nid 0C3 i Esgob Rìitifiiiu lywodraeth

o fewn y Deymas hon o Loegr.
Fo ddichon Cyfreithiau y Dcyrnas

gospi Cristionogion î\.g angau, am feiau
ysgeler, trymion.
Y mae'n gyfreithlon i Gristionogion,

wrth orchymyn y Llywodraetli, wisgo
arfau, a gwasanaethu mewn rhyfel-
oedd.

XXXVIII. Am Oltirl C>-istior.ngion,

nad yui ^uffr»ìin.

GOLUD Cristionogion, o ran ou
liawl, a'u titl, a 'u meddiantamo,

nid >-w gyfîrcdin ; megis y mao rhyw
Anabaptistiaid yn gwag >Tnfifrostio.

Er hynny, fe ddylai pob d>Ti, o 'r cyf-

r>rw bethau a fo yn ei helw, roi elusen
yu hael i 'r tlawd, >ni ol ei allu.

XXXIX. Am Lw Cristion,

MEGIS yr ydym yn cyfaddcf, bod
llwon ofer ac ebud wedi eu gwa-

hardd i Gristionogion iran ein Har-
plwydd lesu Grist, a'i .\p03toI logo ;
felly yr yd^Tn >ti bamu, nad y^T (jref-

ydd (îristionogol >ni gwahardd, na'a
gall dyn dyngu pan fo'r Lljavodraetli-

wr yn crchi, mewn matter o íîydd a
chariad pcrSaith, os gímeir hyiiiiy ^ti

ol addysg y Proph\v>d, nie«Ti cyt
iawndcr, a bam, a gwirionedd.

Y SICRHAD.

Y' LLTFn hicn or Erítiiiglau, rhag-ddywededig a brofwijd clradiefn, «c a rij/mmer.
^ adwj/7Vì/d i"w gynnal a^i arfer o /eim y Leymas, trwy Guttundeb a C^yd-
tgniad ein garuchel Argluryddes ELIS.ABETH, trwy lias Duw, Brenldnes Lloegr,

Ffrainc, a 'r Iwerddon, Amddiýynydd y Pfÿdd, &c. ac ìcedi hijnny trwj Gyd-syniad

etn goruehel Arglurydd Freiihin lafol. truni Rns Duw, Brcníän Brjdain Fawr,
Ffrainc, a 'r Iwerddon, AmddiffynyJd y Ffydd, ítc. Tr unrhyu) Ei-tìiyglau a
ddarUtmioyd im biryUig, ac a gadarnha»ci/d dracliefn dan dd-wyXav:'r Arehesg
a'r Etgobion or T uchaf, a than ddwyiatc'r holl Offeiriaid o'r T isa/, yn ea

Ctfmmanía, yn y jìwyddyn o oedran yr Jrg'r-ydd 1671. Ao yn gyffelyb ji» y 6ym-
manfa a gynhaiìwjd yn y jlwyddyn o oedra.ì yr Arglwydd 16P4.

•2Z'Ó



TAFLEN
Y NAMYN UN DEUGAJN ERTHYGLAÜ.

A M Ffydd yn y Drindod Sanct-
-n. ailidd.

i Amy Gnir,neu Fab Duw, yrhwn
a wnaethpuyd yn wir Ddpn.

'6 Am Ddisg-yiiiad Criet i üffem.
i Am Ad^yfodiad Crist.

5 Am yr i'spryd Gldn.

6 Bítd yr Ysgrythyr Ldn yn ddigonol

i lachawdwriaeth.

1 Am yr Hen De^ament.
8 Am y tri Chredo.

9 Am Bechod Gwreiddiol, neu Aned-
ig<,l.

10 .im E".;t/llys Rhdd.
11 Am (;;/finwnhâd Dyn.
12 Am treithredoedd da.

13 -im TVeithredoedd cyn Cyfiawnhâd.
)4 Am ff'eithredoedd dros ben a or-

ehyiiìyìiwyd.

15 yim Grist yn unifryn ddibechod.

16 Am Bechnd gwedi Bedydd.
17 Am Ritgtunicurth ac Etholedigaeth.

18 Am gaJT'jel lachawdwríaeth dragy-

wyddol trwyKnw Ciistyn unig.

19 Am yr Eglwys.

20 Am Aiidurdndyr Eý'hcys,

21 Am Awdurdod Cynghorau Cyff-
redin.
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Am y Purdan.
Am iyeini yn y GynnuUeidfa.
Am Lefaru yn y Gynnulleidfa yr.

y i.yfryw dafodiaith ag a ddeall

o'r Bobl.

Am y Sacramentau.
And yw Annheilyngdod y Gwein-

idogion yn rhwystro Gueithred-

iad y Sacrnmentau.
Am Fedytid.

Am Swf-per yr Arglwydd.

A'ad yw'r Annuicioíion yn bwytta
Corph Crist wrth arfer Su'pper

yr Arglwydd.
Am y ddau ryw.
Am un Aherth (yist a gyfimcn.

wyd ar y Groes.

Am Briodas Gweinidogion.

Am Ddynion a ysgymmunwyd, pa
wedd y dylid eu gochel.

Am Draddodindnu 'r Egtwys.

Am Homiliau.

Am Gyssegriad Esgobion a Gwein-
idogion.

Am Lywodracthwr Dinasaidd.

Am Olud Cristionogion, nad yw
gyffredin.

Am Lw Cristioru
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